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Resumo 

 

 

O tratamento de efluentes da indústria mineral é de extrema importância, já que estes 

apresentam altas concentrações de metais e ânions. Um metal de ocorrência significante 

nesses efluentes é o manganês, que pode ser encontrado em concentrações de até 150mg.L
-

1
. Para a remoção desse metal, uma técnica comum é a precipitação, mas por apresentar 

desvantagens como a grande geração de precipitados e aumento no pH do efluente tratado, 

torna a remoção do manganês um desafio a ser enfrentado. Visando a remoção de 

manganês de soluções aquosas, este trabalho apresenta o processo de adsorção como 

alternativa, utilizando zeólitas como material adsorvente. Os estudos relatados nesse 

trabalho avaliam a capacidade de adsorção da zeólita sintética ZSM-5, que pode ser 

utilizada como catalisador e a possibilidade de reaproveitamento de um rejeito desta 

zeólita, já utilizada como catalisador de craqueamento de petróleo.Nos ensaios realizados 

em batelada, observou-se que a adsorção de manganês pela zeólita sintética ZSM-5,com 

valores de carregamento de até 33,0mg.g
-
1, é mais eficiente do que pelo rejeito de 

craqueamento de petróleo, que apresentou valores de 8,75mg.g
-1

, sendo que o tratamento 

com NaOH melhorou os resultados de carregamento de ambos adsorventes. Foi observado 

que o pH do meio exerce uma influência significativa nos processos de adsorção pelos dois 

adsorventes estudados, os quais são favorecidos em pH’s próximos de 8, sendo o pH ótimo 

de trabalho estabelecido como 7,5. Trabalhando nas melhores condições operacionais de 

adsorção, foram realizados os estudos cinéticos e observou-se que o tempo de equilíbrio de 

adsorção de Mn
2+

 na zeólita foi de 7 horas enquanto no rejeito foi de 8 horas e que a 

adsorção em ambos os adsorventes foi mais bem ajustada ao modelo de pesudosegunda 

ordem. Também foi observado que os processos de adsorção nos dois adsorventes podem 

ser descritos pelos modelos de Langmuir. 

 

Palavras-chave: Remoção de Manganês. Adsorção. Zeólitas. 
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Abstract 

 

 

The wastewater treatment mineral industry is very important, since they have high 

concentrations of metals and anions. A metal significant occurrence of these effluents is 

manganese, which can be found in concentrations until 150mg.L-1.For removal of this 

metal, a common technique is precipitation, but present disadvantages such as large 

precipitates generation and increase in pH of the treated effluent, the removal of 

manganese makes a challenge to be faced. Aiming at removing manganese from aqueous 

solutions, this work presents the adsorption process as an alternative, using zeolites as 

adsorbent material. The studies reported in this study evaluated the capacity of adsorption 

of synthetic zeolite ZSM-5, which can be used as catalyst and the possibility of reusing a 

reject this zeolite already used as petroleum cracking catalyst.When tested in batch, it was 

observed that the adsorption of manganese in the synthetic zeolite ZSM-5, with load values 

of up to 33.0 mg.g
-1

, is more efficient than by cracking waste petroleum, which showed 

values 8.75 mg.g
-1

, and the NaOH treatment improved the results of loading of both 

adsorbents. It was observed that the pH of the medium exerts a significant influence on the 

adsorption by the two adsorbents studied, which are favored for pH values near 8, the 

optimum pH being established work as 7.5. Working under the best operating conditions of 

adsorption were conducted kinetic studies and found that the time for adsorption 

equilibrium of Mn
2 +

 in the zeolite was 7 hours whilethe waste was 8 hours and adsorption 

on both adsorbents was better adjusted model pesudosegunda order. It was also observed 

that the adsorption on both adsorbents can be described by the Langmuir model. 

 

 

Keywords: Removal of Manganese. Adsorption. Zeolites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 - Introdução 

 

 

O manganês, geralmente, é encontrado em águas superficiais como íon divalente (Mn
2+

) e 

é considerado um significativo poluente devido às suas propriedades organolépticas. Íons 

deste metal estão presentes em efluentes líquidos de muitas indústrias, como as de 

produção de baterias, vidros e cerâmicas, tintas e vernizes, fogos de artifício, e 

principalmente, as de operações minero-metalúrgicas (Meena et al., 2005). A indústria 

mineral, de grande importância na atividade econômica do estado de Minas Gerais, é uma 

das maiores contribuintes para a geração de efluentes líquidos da região. Dentre os 

principais contaminantes dos efluentes deste tipo de indústria estão os metais de transição 

tóxicos e ânions como sulfato (Duffus, 2002). Em efluentes de mineração, principalmente 

em drenagem ácida de mina, o manganês encontra-se presente em níveis mais altos do que 

os permitidos para lançamento no meio ambiente (Duarte, 2009). 

 

A DAM, como é denominada a drenagem ácida de mina, é uma solução ácida gerada pela 

oxidação em presença de água e oxigênio atmosférico de minerais sulfetados, presentes em 

pilhas e depósitos de resíduos de mineração, galerias de minas subterrâneas, pilhas de 

estoque de minério e cavas de mina a céu aberto. Esta solução ácida comporta-se como 

agente lixiviante dos minerais, produzindo um percolado rico em metais dissolvido e ácido 

sulfúrico que pode alcançar os corpos d’água de regiões próximas às áreas de atividades 

mineradoras. (Guimarães, 2010).Em drenagem ácida de mina, é comum encontrar valores 

superiores a 50mg.L
-1

 de Mn, podendo chegar a concentrações de até 140mg.L
-1

, como é o 

caso do efluente estudado por Duarte (2009).   

 

A Resolução nº 357 CONAMA de 17/03/2005 estabelece padrão de lançamento de 

1,0mg/L de manganês dissolvido para efluentes e 0,1mg/L como padrão de classificação 

para corpos d’água de classe II. Os principais problemas associados ao manganês nas 

águas,são a rejeição dos consumidores, devido ao gosto causado por concentrações 

maiores que 0,1mg.L
-1

 e as incrustações nas redes de distribuição, provocadas pela 

formação de precipitados quando o Mn(II) é oxidado (WHO, 2004). 
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Para a remoção de metais presentes nesses efluentes, o tratamento mais comum é a 

precipitação, geralmente na forma de hidróxidos, através da elevação do pH, seguida de 

filtração até que se atinja os padrões de lançamento requeridos  pela legislação (Jimenezet 

al., 2004). O problema do tratamento por elevação do pH está na grande geração de 

precipitados e necessidade de tecnologias de disposição adequada.  

 

O íon Mn(II) apresenta estabilidade em solução aquosa até pH próximo a 10, logo sua 

remoção por elevação de pH, por exemplo, com cal hidratada Ca(OH)2 é também inviável 

devido ao alto consumo da cal para se atingir valores de pH acima de 11 e promover sua 

precipitação na forma de hidróxido. Além disso, a legislação CONAMA nº 357 não 

permite lançamento de efluentes com valores de pH fora do intervalo de 5–9 (Dayube e 

Trindade, 2003). Portanto, mesmo sendo removido por precipitação, o efluente não poderá 

ser descartado por possuir, em geral, pH alto. 

 

Devido aos problemas de tratamento por precipitação, pela elevação do pH, vários 

processos têm sido propostos para o tratamento de efluentes contendo manganês. Entre 

eles estão os tratamentos físico-químicos com adição de agentes oxidantes (cloro, íons 

permanganato, ozônio) com objetivo de oxidar o íon Mn(II) a Mn(V) com posterior 

precipitação. Porém, a utilização de cloro como agente oxidante em efluentes contendo 

matéria orgânica em elevadas concentrações pode levarà produção de compostos 

cancerígenos como os trihalometanos (THMs). O permanganato de potássio (KMnO4) só é 

utilizado em  sistemas de pequeno porte de águas de abastecimento e, na presença de 

ácidos húmicos, pode formar subprodutos(Silva, 2007), e a desvantagem do ozônio está no 

seu alto custo.  

 

Tendo em vista os problemas apresentados nas técnicas de remoção mencionadas 

anteriormente, o presente trabalho avalia a adsorção como alternativa na remoção de 

manganês de efluentes de mineração ou no tratamento de águas de abastecimento. 

 

O processo de adsorção é uma atraente alternativa de tratamento em frente a outras 

técnicas de remoção devido a sua viabilidade econômica e disponibilidade de infinitos 

materiais adsorventes. Alguns materiais naturais como as zeólitas, quitosana e argilas são 

consideradas alternativas de adsorventes de baixo custo (Babel e Kurniawan, 2003). Dentre 

estes materiais, os de maior abundância e baixo custo são as zeólitas, consideradas 
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adsorventes em potencial na remoção de manganês de soluções aquosas (Taffarel e Rubio, 

2009; Doula, 2006; Erdemet al., 2004).  

 

É importante ressaltar que o estudo de adsorção de manganês faz-se necessário, 

principalmente, para a aplicação em tratamentos de efluentes de indústria mineral, 

sobretudo na região de Minas Gerais, uma vez que essa atividade é responsável por 

lançamento de concentrações altas do metal nos corpos d’água. 
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2 - Objetivos 

 

2.1 - Geral: 

 

Este trabalho teve como objetivo geral a avaliaçãoda remoção de manganês de soluções 

sintéticas pelo processo de adsorção em uma zeólita sintética e do reaproveitamento desta 

zeólita após seu uso como catalisador de craqueamento de petróleo também como 

adsorvente do metal. 

 

 

2.2 - Específicos: 

 

 Caracterização dos materiais adsorventes: Análise termogravimétrica do rejeito da 

zeólita utilizada como catalisador de craqueamento de petróleo, análises de difração 

de raios-x para avaliação da constituição mineral, análise de fluorescência de raios-

x para avaliação da composição química dos materiais, análise da área superficial e 

caracterização dos poros dos adsorventese determinação da densidade das amostras. 

 Avaliar a necessidade de tratamento dos materiais adsorventes estudados para 

obtenção de uma maior capacidade de adsorção. 

 Avaliar o tempo necessário para que o equilíbrio de adsorção nos materiais fosse 

alcançado.  

 Avaliar o comportamento cinético do processo de adsorção de manganês nos 

materiais e determinar sua ordem de velocidade de reação. 

 Construir isotermas de equilíbrio e determinar qual modelo de adsorção (Langmuir 

ou Freundlich) se ajusta melhor às mesmas. 

 Comparar as capacidades de adsorção, em batelada, dos dois materiais em estudo. 
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3 - Revisão Bibliográfica 

 

 

3.1 - O Manganês 

 

 

O manganês é um metal de transição de massa atômica 54,9 e número atômico 25, cuja 

presença pode ser constatada em águas subterrâneas e superficiais, em concentrações na 

faixa de 0,10 a 1,0 ppm (Hem, 1963). Íons de manganês podem estar presentes também em 

águas residuárias provenientes de muitas indústrias, principalmente as de tratamento de 

pirolusita (MnO2), produção de ligas de aço, baterias, vidros e cerâmicas, tintas e vernizes 

e fogos de artifício (Meena et al, 2005), nesse caso, com concentrações mais altas, de 

aproximadamente 150mg.L
-1

. 

 

Quando consumido em excesso pelo homem,o manganês pode causar distúrbios 

neurológicos,afetando o sistema motor, cognitivo e sensor,causando irritação 

neuromuscular (Santos – Burgoaet al., 2001). A intoxicação crônica é lenta e os sintomas 

iniciais podem ser dores de cabeça, insônia e dores articulares e musculares (Sobes, 2006 

apud Silva, 2007). 

 

Combinado ou na forma iônica, o manganês ocorre com estados de oxidação de +1 a +7. 

Em águas superficiais, o metal está presente nos estados +2, +3 e +4, podendo apresentar o 

estado +6 em concentrações maiores que 0,01ppm somente em águas muito básicas, com 

pH acima de 13,5. O manganês encontra-se na forma de óxidos e hidróxidos, nos estados 

de oxidação +2, +3 e +4, sendo que no estado bivalente também se encontra na forma de 

carbonatos e sulfetos. Todos esses compostos têm baixa solubilidade sobre algumas 

condições. A predominância de cada uma das formas depende do pH, Eh,da concentração 

do metal, da temperatura da água e da presença de outros íons no sistema. O manganês 

bivalente, oxida-se rapidamente em águas aeradas e de alto valor de pH. O tempo de meia 

vida das reações de oxidação em águas destiladas são 1,5 minutos em pH 9,0 e 

aproximadamente 30 minutos em pH 8,5 (Hem, 1963). 

Os principais fatores que afetam o comportamento químico do manganês na água podem 

ser observados nos diagramas Eh – pH que apresentam as espécies predominantemente 
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solúveis, as formas sólidas estáveis do metal (Hem, 1972). Técnicas de construção de 

diagramas Eh-pH foram descritas em detalhes em publicações como a de Garrels e Christ 

(1965), Hem e Cropper (1959) cujos autores são citados por Hem (1972). 

 

O manganês, em concentrações de até 100mg.L
-1

, é amplamente solúvel, na forma 

bivalente, até pH próximo de 9, já em pH acima desse valor, encontra-se na forma de 

óxidos e hidróxidos de baixa solubilidade (Hem, 1972), como mostra o diagrama Eh-pH 

representado na figura 3.1, que descreve a estabilidade do manganês em águas naturais.  

 

A figura 3.1 apresenta o diagrama de estabilidade do manganês em água à temperatura de 

25ºC, não considerando a presença de outros íons que podem afetar sua estabilidade, cuja 

concentração é 10
-3

 molal. 

 

 

 

Figura 3.1: Diagrama de estabilidade do manganês em água, a 25º C e concentração de 

manganês de 10
-3

 molal. 
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3.2 - Zeólitas 

 

 

A sílica que ocorre na natureza na forma SiO2, quando apresenta substituição parcial de 

átomos de silício por alumínio dá origem aos aluminossilicatos, sendo as zeólitas um dos 

principais componentes deste grupo.  

 

A substituição do átomo de silício pelo átomo de alumínio leva à obtenção de carga 

negativa na zeólita, uma vez que o estado de oxidação do alumínio (+3) é menor do que o 

do silício (+4). Esta carga é então balanceada com cátions de compensação (metais 

alcalinos ou alcalinos-terrosos) intersticiais ou trocáveis, que podem se mover nos canais 

da rede cristalina e serem passíveis de troca por outros cátions (Aguiaret al., 2002).  

 

Segundo Aguiar (2002), as zeólita são definidas como aluminossilicatos cristalinos 

compostas por um conjunto de cavidades que podem ser ocupadas por íons e/ou moléculas 

de água, que, por apresentarem liberdade de movimento nos canais intersticiais, permitem 

a troca iônica e a hidratação reversível do material. Estas cavidades conferem a Zeólita 

uma estrutura constituída de poros com diâmetros que podem variar de 3 a 10Å. 

 

A estrutura básica das zeólitas, proposta por Clifton (1987) apud Mendonça (2005) é 

apresentada nas figuras 3.2 A e 3.2 B. Nos dois casos, os átomos no centro do tetraedro são 

o Si e o Al. Quando há substituição do átomo de silício pelo átomo de alumínio, o balanço 

de cargas na zeólita é mantido pela presença de um íon positivo, como é mostrado nas 

figuras (3.2B) e (3.2C). 
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Figura 3.2:Estruturas das zeólitas. (A) Tetraedro com átomo de silício no centro e átomos 

de oxigênio nos vértices. (B) Tetraedro com substituição do silício por alumínio, ligado a 

um a cátion monovalente para compensação de carga na zeólita. (C) Compensação de 

cargas obtida pela presença de um átomo bivalente numa rede de tetraedros (Clifton, 1987, 

apud Mendonça, 2005). 

 

 

A fórmula estrutural das zeólitas, expressa pela célula unitária do cristal, é representada da 

seguinte forma: 

 

M
 n+

x/n [(AlO2)x (SiO2)y].zH2O 

 

Onde n é a carga do cátion trocável, M
n+

representa os íons de metais alcalinos ou alcalinos 

terrosos ou outros cátions metálicos, não-metálicos ou orgânicos,  z é o número de mols de 

água de hidratação e a soma de x e y representa o número de tetraedros por célula unitária 

(Luna e Schuchardt, 2001). 
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A estrutura microporosa da zeólita confere a mesma uma superfície interna muito maior do 

que a externa permitindo a transferência de massa entre o meio externo e o sólido, limitada 

ao diâmetro dos poros do material, sendo considerada então como uma peneira molecular 

(Gianneto, 1989).  

 

O termo peneira molecular foi criado por McBrain em 1932, que o associou à capacidade 

das zeólitas em adsorverem, seletivamente, moléculas cujo tamanho permite a entrada em 

suas cavidades (Luna e Schuchardt, 2001), conforme apresentado nas estruturas a e b da 

figura 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3: Representação da seletividade das zeólita em relação ao tamanho de seus poros. 

Em (a), moléculas lineares são adsorvidas nos poros da zeólita. Já em (b) as moléculas que 

apresentam ramificações são impedidas de penetrarem nos poros do material. (Luna e 

Schuchardt, 2001). 

 

Devido às inúmeras propriedades que as zeólitas apresentam, estas podem ser utilizadas 

em vários processos industriais. As principais propriedades são: alto grau de hidratação, 

grande volume de poros e estabilidade cristalina após desidratação, baixa densidade, 

capacidade de troca iônica (cátions) e atuação como catalisadores de reações (Luz, 1995). 
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As zeólitas são empregadas como adsorventes para purificação de gases e como trocadores 

iônicos em detergentes, além de atuarem como catalisadores no refino de petróleo, na 

petroquímica, e na síntese de produtos orgânicos com moléculas de diâmetro inferior a 

10Å (Luna e Schuchardt, 2001; Afonso et al.,1995).  

 

Há três décadas, zeólitas começaram a ser empregadas como catalisadores e sua aplicação 

pioneira em processos de craqueamento de petróleo foi realizada em 1962. A utilização de 

zeólitas em catálises deve-se a ao fato de propiciarem que sejam realizadas reações 

específicas, que é consequência de sua complexa rede de canais (Weisz, 1960 apud Luna e 

Schuchardt, 2001). Assim, uma zeólita pode ser usada para conduzir uma reação catalítica 

a um produto específico, evitando reações paralelas indesejadas (Luna e Schuchardt, 

2001).  

 

A indústria petroleira, além de realizar a separação dos componentes do petróleo por 

destilação, também tem como objetivo produzir variedades de produtos de petróleo como 

hidrocarbonetos, gasolina, nafta, querosene, gasóleo leve. Para isso, a indústria depende de 

catalisadores contendo zeólitas que também podem participar de outros processos como o 

hidrocraqueamento, isomerização de xileno, alquilação de benzeno e produção de gasolina 

a partir do metanol (Luna e Schuchardt, 2001). 

 

Existem dois grandes grupos de zeólitas: as zeólitas naturais e as zeólitas sintéticas. As 

zeólitas naturais têm origem nas rochas sedimentares, vulcões ou em ocorrências 

hidrotermais. Segundo Mendonça (2005) existem 40 tipos de zeólitas naturais e entre elas 

as mais conhecidas e utilizadas são a mordenita, clinoptilolita, heulandita, phillipsita, 

erionita e chabazita. Algumas ocorrências de zeólitas naturais no Brasil, mas sem muita 

importância comercial, estão na bacia do Paraná (analcima, chabazita, thomsonita, 

clinoptilolita, natrolita, scolecita, mesolita, laumontita, stilbita, stellerita e heulandite), no 

nordeste, no Rio Grande do Norte (chabazita, heulandita, stilbita e mordenita) e Campinas-

SP, cujas amostras coletadas foram identificadas como zeólitas do tipo laumonita e 

lenhordita (Mendonça, 2005). 

 

A classe de zeólitas sintéticas conta com 150 espécies, entre elas as zeólitas A, X,Y, 

(apresentadas na figura 3.4) L,F e ZSM-5, utilizadas como catalisadores devido à sua 

uniformidade e pureza (Aguiar et al.,2002). A porosidade das zeólitas é regular e possui 
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dimensões comparáveis às das moléculas orgânicas, sendo que os poros podem apresentar 

aberturas que variam de 3 a 10Å, de acordo com o tipo de estrutura (Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Estruturas das zeólitas. (a) representa a estrutura tipo A e (b) do tipo X e Y. 

(adaptado de Aguiar, 2002 e Mendonça, 2005). 

 

 

Zeólitas com estrutura do tipo A apresentam estrutura cristalina cúbica com relação Si/Al 

igual a 1 e geralmente, são sintetizadas na forma sódica, já as zeólitas do tipo X e Y, 

apresentam estruturas cristalinas iguais e a diferença entre elas está na relação Si/Al 

(Mendonça, 2005). 

 

A União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), citada por Luna e Schuchardt 

(2001), utiliza um código de classificação das zeólitas composto de 3 letras, baseado 

somente na estrutura, sem considerar a composição química que é apresentado na tabela 

3.1. 
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Tabela 3.1 – Características dos poros de algumas zeólitas (adaptado de Luna e 

Schuchardt, 2001). 

Tamanho do 

microporo 

Diâmetro do 

poro/Å 

Nome  

Comum 

Dimensionalidade 

* 

Maior molécula 

adsorvível 

 

Pequeno 

 

 

4,1 

 

Zeólita A 

 

3 

 

n-hexano 

Médio 

 

5,3 - 5,6 

3,9 - 6,3 

5,5 - 6,2 

TS-1, ZSM-5 

AIPO-11 

ZSM-12 

3 

1 

1 

ciclohexano 

ciclohexano 

- 

 

 

Grande 

7,3 

7,4 

~ 6 -~ 7 

AIPO-5 

Zeólita X, Y 

Zeólita β 

1 

3 

3 

neopentano 

tributilamina 

- 

 

 

Supergrande 

7,9 - 8,7 

12,2 

13,2 - 4,0 

AIPO-8 

VPI-5 

Cloverita 

1 

1 

3 

- 

Triisopropilbezeno 

- 

 

Mesoporoso 15 - 100 MCM-41 1 - 

* Dimensionalidade: 1= canais unidirecionais; 2= canais cruzados; 3= canais nas três direções x,y e z. 

 

 

A síntese de zeólitas é comercialmente realizada por dois tipos de processo: formação e 

cristalização do produto a partir de um hidrogel aluminosilicatado ou cristalização a partir 

de caulim calcinado (Murat, 1992). 

 

Um dos tipos de zeólitas sintéticas muito utilizado como catalisador, principalmente em 

processos de craqueamento de petróleo, é a ZSM-5. Este tipo de zeólita apresenta esta 

designação devido às letras iniciais da sua empresa inventora, ZSM (“Zeolite Socony 

Mobil”), e também é conhecida como pentasil. Zeólitas do tipo ZSM-5 apresentam uma 

porcentagem alta de silício e sua relação Si/Al pode variar de 15 a infinito(Mignoniet al., 

2007). A fórmula molecular da zeólita ZSM-5 é expressa por Pacheco (2010) como: 
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NanAlnSi(96 – n)O192. 16H2O, onde 0 <n< 27. 

 

A zeólita sintética ZSM-5 é sintetizada a partir de reagentes que forneçam óxidos de 

alumínio e silício como a sílica e aluminato de sódio, e reagentes direcionadores (base 

orgânica: tetrapropilamônio, n-butilamina e etileno diamina) e codirecionadores de 

estrutura (álcool de baixo peso molecular: álcool etílico) (Pacheco, 2010). O processo é 

realizado sob aquecimento em autoclave e posterior cristalização da fase zeolítica 

(Mignoniet al., 2007). 

 

A estrutura da zeólita ZSM-5 é composta de unidades contendo oito anéis de cinco 

tetraedros, conhecida como unidade pentasil. A estrutura dimensional da zeólita é 

constituída de lâminas formadas pela junção dessas unidades poli aneladas que pode ser 

observada na figura 3.5 (a) (Pacheco, 2010). Na figura 3.5 (b), pode-se observar que a 

estrutura da ZSM-5 apresenta dois canais (um retilíneo e um sinusoidal) que se 

entrecruzam e apresentam aberturas de diâmetro de cerca de 5- 6 Å formadas por dez 

membros (10MR) (Mignoniet al., 2007). 

 

 

 

   (a)      (b) 

 

Figura 3.5 (a) e (b)- Representação da estrutura da Zeólita ZSM-5 (Mignoni, 2007). 
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A zeólita ZSM-5 utilizada neste trabalho é utilizada como aditivo maximizador de olefinas 

e octanagem (denominada Z.O.O.M. = ZSM-5 maximizador de olefinas leves e octanagem 

da nafta craqueada) nos processos da indústria petroleira. 

 

O rejeito dessa zeólita utilizada como catalisador no craqueamento da Refinaria Gabriel 

Passos que também foi avaliado quanto à sua capacidade de adsorção neste trabalho, é 

constituído da zeólita ZSM-5 e terras raras, já exaurida de sua capacidade e recoberta por 

uma fina camada de coque (Santos, et al., 2003).  

 

Após a utilização dos catalisadores na indústria petroquímica, em especial, estes se tornam 

poluentes em potencial por apresentarem teor considerável de metais pesados, presença de 

compostos cancerígenos e elevada acidez-basicidade desses materiais em comparação á 

dos solos. 

 

Ainda na indústria petroquímica, o catalisador passa por processo de reutilização através 

da queima do coque depositado no material após seu uso no craqueamento catalítico, 

porém esta capacidade de regeneração é limitada, pois ocorre, gradativamente, junto a esta 

queima, uma degradação estrutural da zeólita levando à exaustão de sua capacidade 

catalítica. A “vida útil” de uma zeólita catalisadora é conhecida como número de 

campanhas do catalisador (Pacheco, 2010). 

 

Assim, terminado o número de campanhas do catalisador, este deve ser descartado pela 

indústria. Este rejeito pode ser vendido para indústrias de cimento ou deve ser estocado 

adequadamente. Por ser basicamente uma zeólita e por zeólitas serem conhecidas como 

materiais com elevada área superficial específica e capacidade de adsorção de cátions, 

substâncias orgânicas e às vezes ânions, este rejeito é então considerado interessante no 

sentido de sua reutilização.  

 

Nos trabalhos de Paniago (2005) este rejeito foi objeto de estudo de adsorção de metais 

como Cu, Cd e Zn e corantes da indústria têxtil. 

 

As zeólitas produzidas sinteticamente podem ser dopadas com apenas um tipo de cátion 

(homocatiônica) ou dois tipos de cátions (dicatiônicas). Zeólitas naturais podem estar 
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dopadas com uma grande variedade de cátions, devido às variadas trocas iônicas possíveis 

e processos de recristalização.  

 

A ação que se pode ter sobre este material, para torná-lo ativo como adsorvente, pode ser a 

substituição de seus íons trocáveis originais de elementos de terras raras por, por exemplo, 

íons sódio, que são cátions mais facilmente trocáveis (Paniago, 2005). 

 

 

3.3 – Adsorção 

 

 

O processo de adsorção consiste na capacidade de um material sólido(adsorvente) 

concentrar em sua superfície algumas substâncias (adsorvato) contidas em uma solução. 

Esse processo ocorre quando as forças de atração entre as moléculas do adsorvente e as do 

soluto são maiores que as forças de atração entre o soluto e o solvente (Reynolds e 

Richards, 1995). 

 

Segundo Reynolds e Richards (1995), existem dois tipos de adsorção: física (fisiossorção) 

e química (quimiossorção), sendo a diferença entre os mesmos, baseada no tipo de 

interação entre o adsorvato e o adsorvente.  

 

A adsorção física é devida às forças de van der Waals e é um processo reversível que 

ocorre com concentração do adsorvato em mais de uma camada sobre a superfície do 

sólido adsorvente(Reynolds e Richards, 1995). As interações de van der Waals são de 

longo alcance, mas são fracas e a energia liberada na adsorção física de uma partícula é da 

ordem de grandeza da entalpia de mudança de estado físico (condensação, por exemplo), 

podemos observar valores típicos de entalpia de adsorção física na faixa de 20kJ.mol
 -1

  

conforme a tabela 3.2 (Atkins, 2008). 
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Tabela 3.2 – Entalpias máximas de adsorção física (adaptado de Atkins, 2008). 

 

Substância adsorvida ΔHad (kJ.mol
 -1

) 

CH4 -21 

H2 -84 

H2O -59 

N2 -21 

 

 

 

Já a adsorção química, é assim denominada, pois ocorre com troca de elétrons entre a 

espécie adsorvida e o sólido com a formação de apenas uma camada sobre a superfície do 

adsorvente. A união das moléculas adsorvidas à superfície do adsorvente se dá por ligações 

químicas, usualmente do tipo covalente. A quimiossorção envolve forças de atração com 

valores de entalpia tão altos como os de uma reação química e é considerado um fenômeno 

irreversível (Reynolds e Richards, 1995). Valores representativos de adsorção química 

podem ser observados na tabela 3.3. 

 

 

 

Tabela 3.3 – Entalpias de adsorção química (adaptado de Atkins, 2008). 

 ΔHad (kJ.mol
 -1

) 

Adsorvato Adsorvente (substrato) 

 Cr Fe Ni  

C2H4 - 427 - 285 - 243  

CO  -192   

H2 - 188 -134   

NH3  - 188 - 155  

 

 

 

Quando a adsorção é realizada com adsorvente do tipo granular é possível realizar-se 

estudos em batelada ou com alimentação contínua em coluna (leito fixo ou fluidizado) 
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(Woodard, 2001). Os estudos em batelada são feitos com contato direto entre o adsorvente 

e o adsorvato por tempo determinado, sendo os mesmos separados, comumente por 

filtração, após o processo. Com os experimentos feitos em batelada, é possível avaliar as 

melhores condições do processo e ainda realizar estudos cinéticos e prever qual modelo 

melhor descreve o fenômeno de adsorção (Reynolds e Richards, 1995). 

 

Na adsorção feita em leitos de alimentação contínua, que podem ser fixos ou fluidizados, 

uma coluna contendo o material adsorvente recebe continuamente a solução que contém a 

espécie a ser adsorvida. Alguns cuidados devem ser tomados quanto ao material 

adsorvente que não deve ser de granulometria muito baixa, para evitar entupimentos, e 

serhomogêneo, para que a solução não atravesse o leito por vias preferenciais (Woodard, 

2001). 

 

 

3.3.1 - Isotermas de adsorção 

 

 

Nos experimentos de adsorção em batelada, é possível avaliar o tempo de equilíbrio do 

processo de adsorção, no qual ocorre a estabilização da concentração de adsorvato. Com o 

estudo do tempo de equilíbrio, são gerados dados que podem ser representados na forma de 

diagramas que correlacionam a concentração de equilíbrio do íon na fase líquida e a sua 

concentração no sólido adsorvente (carregamento), geralmente apresentado na forma de 

miligramas de sólido adsorvido por grama de material adsorvente. Esses diagramas são 

denominados isotermas e os mais utilizados são os de Langmuir e Freundlich (Woodard, 

2001).  

 

Segundo McCabe et al. (2005), o formato de uma isoterma expressa se o processo de 

adsorção é favorável ou desfavorável.  

 

Isotermas lineares podem ser interpretadas como representações de processos em que a 

distribuição do adsorvato na fase líquida e na fase sólida é constante, independendo da 

faixa de concentração do mesmo, antes do adsorvente atingir sua capacidade máxima de 

adsorção (McCabe et al., 2005). 
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Processos em que se observam altos valores de carregamento do adsorvato na superfície do 

adsorvente quando o primeiro está em baixas concentrações, refletem uma adsorção 

favorável e neste caso, a isoterma apresenta uma curva côncava em relação ao eixo das 

abcissas. Num processo favorável, observa-se afinidade entre o adsorvato e o adsorvente, 

assim como uma diminuição da taxa de carregamento em virtude da menor disponibilidade 

dos sítios ativos do adsorvente quando a concentração do adsorvato na fase fluida aumenta 

(McCabe et al., 2005). 

 

Isotermas paralelas ao eixo das abcissas refletem processo de adsorção em que a afinidade 

entre o adsorvato e o adsorvente é muito alta, portanto as forças de interação entre os dois 

reagentes são muito intensas, sendo necessárias, condições extremas para desestabilizá-las 

e revertê-las (McCabe et al., 2005). 

 

Isotermas convexas em relação ao eixo das abcissas representam processos de adsorção 

desfavoráveis, neste caso a afinidade do adsorvente pelo adsorvato é baixa e mesmo em 

baixas concentrações de adsorvato na fase fluida, observam-se baixas taxas de 

carregamento (McCabe et al., 2005). 

 

A figura 3.6 apresenta os tipos de isotermas que expressam o comportamento dos 

processos de adsorção. 
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Figura 3.6 – Tipos de Isotermas (McCabe, 2005 apud Guimarães, 2010). 

 

 

O termo carregamento (q) é muito utilizado em artigos que tratam de adsorção e seu 

significado é expresso pela quantidade (geralmente em massa – mg) de adsorvato (sólido) 

adsorvida por grama de adsorvente. 

 

A equação (3.1) (Taffarel e Rubio, 2009) expressa o valor de carregamento do sólido na 

superfície do adsorvente: 

 

q = (C0 – Cf) . V 

             m     (3.1) 

 

Onde: q é o carregamento de adsorvato no adsorvente, C0 é a concentração inicial de 

adsorvato na solução, Cf é a concentração de adsorvato ao final do processo, V é o volume 

da solução do adsorvato e m é a massa de adsorvente utilizada no experimento (Taffarel e 

Rubio, 2009). 
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Com o objetivo de descrever os processos de adsorção e avaliar a capacidade dos 

adsorventes, vários modelos de adsorção são propostos, entre eles, o de Redlich-Peterson, 

o de Tempkim, Toth, Langmuir e Freundlich, sendo estes dois últimos, os mais utilizados 

em estudos, e na maioria dos casos, um deles se ajusta bem aos dados do processo 

(Woodard, 2001). 

 

 

Isoterma de Langmuir 

 

 

A isoterma de Langmuir assume a existência de uma área limitada disponível para a 

adsorção que ocorre em apenas uma camada sobre a superfície do sólido adsorvente e que 

o processo de adsorção é reversível, alcançando assim um estado de equilíbrio entre 

adsorção e dessorção (Reynolds e Richards, 1995). 

 

Outra hipótese em que se baseia este tipo de isoterma é a uniformidade da superfície do 

adsorvente e a equivalência entre os sítios disponíveis. Também, assume-se que a 

capacidade de adsorção em cada sítio é independente da ocupação dos sítios vizinhos, 

pressupondo que não existem interações entre as moléculas adsorvidas (Atkins, 2008). 

 

A equação (3.2) expressa a isoterma de Langmuir, segundo Taffarel e Rubio (2009). 

 

 

q = qmax . K . Cf 

       1 + K . Cf(3.2) 

 

 

A forma linear da equação da isoterma de Langmuir (equação 3.2) que pode ser utilizada 

para ajuste de dados é escrita na equação (3.3) a seguir. 

 

 

Cf =  1      +  1       . Cf         

q      K. qmax       qmax(3.3) 
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Onde: q é a capacidade de adsorção de adsorvato na superfície do adsorvente, qmax é a 

capacidade máxima de adsorção, Cf é a concentração final de adsorvato na fase líquida 

(Taffarel e Rubio, 2009) e K é a constante de equilíbrio, que reflete a força de ligação entre 

o soluto e o adsorvente (Perry e Green, 1999, apud Taffarel e Rubio, 2009) (Woodard, 

2001). 

 

É possível avaliar a natureza favorável de um processo de adsorção utilizando o parâmetro 

K obtido pela isoterma de Langmuir. A equação 3.4 permite calcular o valor do fator de 

separação, denominado RL, em função de K.  

 

               (3.4) 

 

 Onde K é a constante de Langmuir e C0 é a maior concentração inicial do adsorvato na 

solução (Taffarel e Rubio, 2010). 

 

De acordo, com os valores de RLobtidos, podem-se classificar os processos de adsorção em 

relação ao tipo de isoterma utilizando a tabela 3.4. 

 

 

Tabela 3.4 – Relação entre o fator RLe o tipo de isoterma. 

RL Tipo de isoterma 

RL > 1 Não favorável 

RL =1 Linear 

0 < RL  < 1 Favorável 

RL = 0 Irreversível 

Fonte: Guimarães (2010) 
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Isoterma de Freundlich 

 

 

O modelo de Freundlich é um modelo considerado empírico que descreve processos não 

ideais com adsorventes de superfície heterogênea (Annaduraiet al., 2008) e adsorção em 

multicamadas (Oliveira, 2006). 

 

Segundo Taffarel e Rubio (2009), o modelo matemático que expressa esse tipo de adsorção 

é apresentado na equação (3.5): 

 

 

q = Kf . Cf
1/n

(3.5) 

 

 

Na equação (3.3), q é a capacidade de adsorção de adsorvato na superfície do adsorvente, 

Cf é a concentração final de adsorvato na fase líquida, Kf é o fator de capacidade de 

adsorção do soluto pelo adsorvente (relacionado ao número de sítios de adsorção 

disponíveis) e  n é o fator de afinidade entre o adsorvato e o adsorvente (Weber, 1972 apud 

Taffarel e Rubio, 2009). 

 

Os valores de Kf  e n podem então ser obtidos pela linearização da equação (3.5), e está 

representada na equação (3.6). 

 

 

log q = log Kf +  1  . log Cf                (3.6) 

n 

 

 

 

Segundo Woodard (2001), valores de 1/n muito pequenos refletem uma ligação forte entre 

o soluto e o adsorvente e a adsorção é assim, considerada irreversível (Figura 3.7 a). 

Quando os valores de 1/nsão elevados, a adsorção é dita reversível devido à ligação mais 

fraca entre o adsorvente e o soluto (Figura 3.7 b). 
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Figura 3.7 (a) e (b) – Isotermas de adsorção. (a) irreversível, quando os valores de 1/n são 

muito pequenos devido à alta afinidade do adsorvente pelo adsorvato e (b) reversível 

quando a afinidade entre o soluto e o adsorvente é menor (valores elevados de 1/n). 

 

 

Onde: qe é o carregamento no equilíbrio e Ce é a concentração do soluto na fase líquida no 

equilíbrio. 

 

Em casos de alta afinidade entre soluto e adsorvente (figura 3.7 a), a capacidade de 

adsorção independe da concentração no equilíbrio e quando a afinidade entre eles é baixa 

(figura 3.7 b) a capacidade de adsorção é menor se a concentração do soluto na fase líquida 

é menor (Woodard, 2001). 

 

De acordo com Rengaraj e Moon (2006), valores de n maiores que 1 indicam isotermas 

que caracterizam processos favoráveis a extremamente favoráveis, valores entre 0 e 1 

refletem isotermas lineares e favoráveis.  
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3.3.2 - Cinética de Adsorção 

 

 

A cinética de adsorção avalia a velocidade do processo de concentração de adsorvato na 

superfície do adsorvente, sendo essa velocidade dependente de fatores como natureza, peso 

molecular e solubilidade do adsorvato, natureza e estrutura dos poros do adsorvente e 

fatores como pH, temperatura e concentração da solução que contém a espécie a ser 

adsorvida (Schneider, 2008 apudGuimarães, 2010). 

 

A velocidade de adsorção das partículas do adsorvato sobre a superfície do adsorvente 

depende da capacidade de o substrato dissipar a energia de colisão das partículas do soluto 

com esta superfície na forma de energia térmica. A dissipação de energia deve ser rápida, 

caso contrário, a partícula se move pela superfície até que uma vibração provoque sua 

expulsão da camada limite do adsorvente. A probabilidade de adsorção de uma partícula é 

a razão entre o número de colisões com a superfície e as colisões efetivas que levam à 

adsorção do adsorvato (Atkins, 2008). 

 

A velocidade de adsorção é afetada por mecanismos envolvendo o transporte de massas, 

sendo então relacionada às quatro etapas a seguir, segundo Reynolds e Richards(1995). 

 

  i. Transporte do soluto da solução até a camada limite; 

 ii. Difusão do soluto através dessa camada limite; 

iii. Difusão do soluto para o interior dos capilares ou poros do adsorvente; 

iv. Adsorção do adsorvato sobre as paredes dos capilares ou superfície do adsorvente. 

 

Em sistemas com agitação eficiente, a etapa de transporte do soluto da solução até a 

camada limite (i) nunca será a etapa controladora. A etapa(ii) é denominada difusão no 

filmee a etapa (iii), difusão nos poros. De acordo com Weber (1972) citado por Reynolds e 

Richards (1995), nos estudos de adsorção em batelada ou em coluna para tratamentos de 

efluentes, a velocidade é quase sempre limitada pela etapa de difusão no filme (etapa ii) e 

em alguns casos pela etapa (iii), de difusão nos poros. 
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Modelos cinéticos para adsorção em batelada 

 

A cinética de adsorção pode ser modelada matematicamente para avaliação de qual etapa é 

a mais lenta e que controla a velocidade global da reação (Levenspiel, 2003). 

Existem vários modelos matemáticos reportados que podem ser ajustados aos dados de 

ensaios de adsorção. Entre eles, os mais usados são o modelo de pseudoprimeira ordem e 

pseudosegunda ordem, que consideram o processo global de adsorção.Há também, 

modelos como o de difusão intrapartícula, que permitem avaliar as etapas da adsorção, que 

podem ser ligadas a reações químicas ou mecanismos de difusão (Chang e Juang, 2005; 

Crini e Badot, 2008).  

 

Modelo de pseudoprimeira ordem 

 

Segundo Largergren (1898) apudQiu et al. (2009), o modelo de pseudoprimeira ordem 

considera a reversibilidade da adsorção e o alcance de um estado de equilíbrio, em que 

ocorre tanto o processo de adsorção (reação direta) quanto o de dessorção (reação inversa).  

A equação (3.7) (Taffarel e Rubio, 2009) descreve a transferência do adsorvato da fase 

líquida para a superfície do sólido. 

 

(3.7)  

 

Onde qeq é o carregamento de adsorvato na superfície do adsorvente no equilíbrio e qt é a 

quantidade de soluto transferida da fase líquida para a superfície do adsorvente no tempo 

analisado, t é o tempo decorrido no experimento e K1 é a constante de velocidade da reação 

de pseudoprimeira ordem (Taffarel e Rubio, 2009). 
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 De acordo com Taffarel e Rubio (2009), integrando a equação (3.7), obtém-se a forma 

linear representada na equação (3.8). 

 

(3.8) 

 

Segundo Crini e Badot (2008), os modelos de pseudoprimeira ordem se ajustam aos 

processos de adsorção em que a etapa controladora é a etapa de difusão na camada limite. 

 

Modelo de pesudosegunda ordem    

 

Também, de acordo com Crini e Badot (2008), quando a etapa controladora do processo de 

adsorção é a de quimiossorção, o modelo cinético de melhor ajuste é o de pseudosegunda 

ordem. 

Para o modelo de pseudosegunda ordem, a taxa de transferência de adsorvato da solução 

para a superfície do adsorvente é descrita pela equação (3.9) (Taffarel e Rubio, 2009). 

 

(3.9) 

 

Onde K2 é a constante de velocidade da reação direta (adsorção), qeq é o carregamento de 

adsorvato no adsorvente alcançado no equilíbrio, qt é o carregamento no tempo analisado e 

t é o tempo decorrido em cada amostragem. 
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A equação (3.10) representa o modelo de pseudosegunda ordem, e é obtida pela integração 

e rearranjo da equação (3.9) (Taffarel e Rubio, 2009). 

 

(3.10) 

 

3.4 - Adsorção de manganês em zeólitas 

 

Nos estudos de adsorção de manganês e outros metais, são encontrados alguns trabalhos 

com amostras de zeólitas naturais (Garcia-Mendita et al, 2009; Rajic et al., 2009; Taffarel 

e Rubio, 2009; Dal Bosco et al., 2005; Mamba et al., 2009; Kocaoba, 2009; Yavuz et al., 

2003) e modificadas (Doula, 2006; Taffarel e Rubio, 2010). 

 

Garcia-Mendieta et al. (2009)estudarama adsorção em zeólitas naturais do tipo 

clinoptilolita, na forma sódica, de sistemas contendo manganês e manganês-ferro e 

observaram, nos estudos cinéticos, em batelada, que a adsorção para o sistema que 

continha somente manganês resultou em melhor remoção (97,3%), correspondendo ao 

carregamento de 0,97 mg.g
-1

, em pH 6.Por outro lado, a competição pelos sítios de 

adsorção nos sistemas Mn-Fe resultaram numa remoção de Mn
2+

 12,9% mais baixa, que 

corresponde a uma carregamento de 0,85 mg.g
-1

. Os estudos cinéticos foram realizados 

com 100mg de zeólita em contato com 10 mL de solução (10mg.L
-1

) do metal (Fe ou Mn) 

ou dos metais (Fe e Mn), sob temperatura de 293K e pH de 2 a 6 (para os sistemas 

contendo somente um dos metais) e pH 6 (para o sistema de ambos os metais). Estes 

estudos revelaram um melhor ajuste do processo de adsorção ao modelo de pseudosegunda 

ordem. As isotermas foram construídas utilizando dados experimentais obtidos sob as 

condições: 100mg de zeólita em contato com 10mL de diferentes concentrações de ferro e 

manganês que variaram de 2,5 a 100 mg/L, a 293 K e pH igual a 6, durante 24 horas. 

Nessas condições, a adsorção de Mn
2+

 foi melhor ajustável ao modelo de Freundlich, cuja 

constante Kf, foi de 179,43 meq.kg
-1

 para a zeólita natural e 205,49 meq.kg
-1

 para a ativada 

(forma sódica). 
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Amostras de zeólitas clinoptilolita, também foram estudadas por Rajic et al. (2009) e o 

resultado de carregamento de manganês obtido foi de 8,1 mg/g sob temperatura de 298K. 

Foram realizados estudos, em batelada, da influência do pH na adsorção, utilizando 1,0g de 

zeólita na forma sódica e 100mL de solução Mn
2+

 (400mg.L
-1

), com agitação por 24 horas, 

a 30º C. O valor de pH que promoveu maior adsorção foi 6, com valor de carregamento de 

8,7mg.g
-1

. Os estudos também revelaram que a adsorção segue o modelo de 

pseudosegunda ordem. 

 

A adsorção de manganês em zeólitas naturais chilenas, estudada por Taffarel e Rubio 

(2009), foi realizada com objetivo de avaliar a ativação da zeólita com diferentes 

tratamentos (NaCl, NaOH, Na2CO3 e NH4OH), em ensaios de batelada. As formas sódicas 

(Na-zeolita), tratadas com NaOH e NaCl,  proporcionaram melhor remoção de manganês. 

Os estudos cinéticos foram realizados sob as seguintes condições: 0,25g de zeólita, 0,1L de 

solução Mn
2+

, 100mg.L
-1

, a 25ºC, pH 6 e agitação de 50 min
-1

. Sob essas mesmas 

condições, porém com concentração inicial de Mn
2+

 variando de 5 a 600mg.L
-1

, e variação 

no pH (2, 4, 5, 6, e 7), durante 120 minutos, foi avaliada a capacidade de adsorção de Mn
2+

 

nos diferentes tipos de zeólitas ativadas e os dados foram ajustados às isotermas de 

Langmuir e Freundlich. Os resultados revelaram uma melhor adsorção, para todas as 

zeólitas ativadas, em pH 6 - 6,8. Os estudos das isotermas mostraram que o modelo de 

melhor ajuste, para a adsorção de Mn
2+

 na zeólita tratada com NaCl foi o de  Langmuir, 

cujo carregamento máximo obtido foi de 0,77 meq.g
-1

. A ordem crescente de capacidade 

de adsorção, para os diferentes tipos de zeólitas analisadas, foi: natural (0,26 meq.g
-1

) < 

NH4Cl (0,67 meq.g
-1

) < Na2CO3 (0,72 meq.g
-1

) < NaOH (0,76 meq.g
-1

) < NaCl (0,77 

meq.g
-1

). 

 

Taffarel e Rubio (2010) avaliaram a adsorção de Mn
2+

em zeólita estudada previamente 

(Taffarel e Rubio, 2009), porém, com modificação da mesma,por óxido de manganês 

(MnO2) para recobrimento de sua superfície. A zeólita modificada, denominada MOCZ, 

apresentou um valor alto de carregamento (1,12 meq Mn
2+

.g
-1

), enquanto o valor 

observado para o adsorvente natural foi de 0,26 meq Mn
2+

.g
-1

. Os experimentos foram 

conduzidos, em batelada, com a mistura de 0,25g de MOCZ e 0,1 L de solução Mn
2+

, 

100mg.L
-1

, a 25ºC e agitação de 50 min
-1

. Para os estudos cinéticos, o tempo de contato 

avaliado foi de 5 a 150 minutos, em pH igual a 6, cujos dados obtidos foram melhor 

ajustados ao modelo de pseudosegunda ordem. Também foi avaliada a influência do pH, 
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sendo que o valor igual a 6 foi o que promoveu maior carregamento de Mn
2+

 na superfície 

da zeólita modificada. Variando as concentrações de 25 a 600mg.L
-1

, por um tempo de 

contato de 120 minutos, Taffarel e Rubio (2010) construiram isotermas de adsorção para a 

MOCZ, sendo que os dados apresentaram uma excelente correlação para ambos os 

modelos (Langmuir e Freundlich), sendo o valor de carregamento máximo, qmáx, 

(Langmuir) igual a 1,12 meq.g
-1

 e o valor da constante  de Freundlich (Kf),igual a 7,83.10
-

3
meq Mn

2+
.g

-1
 (L meq

-1
 Mn

2+
)
1/n

. A explicação para uma melhor adsorção de Mn
2+

 na 

superfície da MOCZ foi atribuída à alta capacidade de adsorção do dióxido de manganês 

devido a sua grande área superficial e estrutura microporosa (Posselt et al., 1968; 

Mckenzie et al., 1979; Balistrieri e Murray, 1982 apud Taffarel e Rubio, 2010).   

 

Doula (2006) observou uma maior eficiência de adsorção de manganês na zeólita 

clinoptilolita modificada com Fe(NO3)3 (27,12 mg/g) em relação à não modificada (7,69 

mg/g), e atribuiu essa diferença à maior área superficial e à presença de cargas negativas na 

superfície da primeira. Os ensaios foram realizados, em batelada, com a mistura de 1,0g de 

cada tipo de zeólita (natural e modificada) com 5,0 mL de soluções de diferentes 

concentrações (0,2 – 1000mg. L
-1

), por 48 horas, a 25ºC. 

 

Doula (2009)repetiu as condições dos ensaios de adsorção com a zeólita clinoptilolita 

natural e modificada (Doula, 2006), porém avaliando a adsorção de três metais: Cu, Zn e 

Mn. Nesses ensaios, foi revelado que a clinoptilolita modificada apresentou maior 

carregamento de Mn
2+

 do que a natural. Também foi observado que, na presença dos 

outros metais em solução (cobre e zinco), a adsorção de manganês é reduzida de 90% (em 

soluções contendo somente o íon Mn
2+

, 100mg. L
-1

) para 45%, também em solução com 

100mg.L
-1

 de Mn
2+

, sendo estabelecida a seguinte ordem de afinidade: Cu > Zn > Mn.  

 

Dal Bosco et al. (2004) também estudaram o efeito de competição entre os cátions no 

processo de adsorção. Seus resultados revelaram que os cátions Cr
3+ 

e Ni
2+

 são os mais 

fortemente adsorvidos na zeólita natural escolecita, quando comparados ao Mn
2+

 e Cd
2+

. O 

maior carregamento desses cátions foi explicado pela seletividade da zeólita por íons de 

maior estado de oxidação e menor raio hidratado. O Mn
2+

 apresentou maior preferência de 

adsorção no sistema Ni
2+

/Mn
2+

, somente quando em concentrações muito maiores do que a 

de Ni
2+

 (Mn
2+

: 41,7 mg.L
-1

 e Ni
2+

: 8,3 mg.L
-1

). A justificativa dos autores foi que o Mn
2+

 

apresenta maior raio hidratado (4,38Å) do que o Ni
2+

 (4,04Å). Também por apresentar 
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maior raio hidratado do que o Cd
2+

 (4,26Å), o Mn
2+

 não apresentou preferência de 

adsorção para nenhum valor de concentração avaliado no sistema Cd
2+

/Mn
2+

. O sistema 

Cr
3+

/Mn
2+

 não foi avaliado. 

 

A adsorção de Mn
2+

 também foi avaliada na zeólita natural sepiolita, no trabalho de 

Kocaoba (2009), juntamente com outros metais (Cd
2+

 e Cr
3+

). As condições dos 

experimentos realizados em batelada foram: 0,5-5gde zeólita, 200mL de solução de cada 

metal com concentração de 100mg.L
-1

, a 20ºC, e tempo de contato de 1 semana.  Assim 

como nos resultados de Dal Bosco et al. (2009), a remoção de manganês foi menor quando 

comparada com a dos outros cátions durante a construção das isotermas de Langmuir e 

Freundlich, sendo a primeira, a que melhor se ajustou aos dados experimentais, cujo valor 

de qmáx foi igual a 0,25 meq.g
-1

. 

 

Amostras da zeólita caolinita foram utilizadas por Yavuz et al. (2003), com o objetivo de 

avaliar a adsorção do Mn
2+

 e outros metais como o Cu
2+

, Ni
2+

 e Co
2+

 na mesma. O 

resultado obtido para o carregamento de Mn
2+

, nos estudos das isotermas, foi de 

0,446mg.g
-1

. Os ensaios foram realizados em batelada, adicionando 100mL de solução de 

cada metal (Cu, Ni, Co e Mn), com diferentes concentrações, a 1,0g de zeólita caolinita, a 

25ºC e/ou a 40ºC, sob agitação de 350 min
-1

. Este estudo também revelou que a adsorção 

do manganês em relação aos outros cátions pesquisados (Cu
2+

: 10,787mg.g
-1

, Ni
2+

: 

1,669mg.g
-1

 e Co
2+

: 0,919mg.g
-1

) foi a de menor valor.  
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4 - Materiais e Métodos 

 

 

4.1 – Materiais e Reagentes 

 

 

Os estudos de adsorção de manganês foram feitos utilizando dois tipos de adsorventes: (1) 

um rejeito de catalisador de craqueamento de petróleo composto por zeólita sintética do 

tipo ZSM-5 dopado com terras raras e (2) a zeólita sintética do tipo ZSM-5 pura presente 

no rejeito anteriormente citado. Ambos os estudos foram feitos em batelada para a 

construção de isotermas e estudos cinéticos, para uma comparação, de resultados ao final 

do trabalho. 

 

Foram realizados ensaios de adsorção de manganês nos dois materiais, com soluções 

sintéticas, com concentrações variando de 10 a 150mg.L
-1

 de Mn
2+

 com o objetivo de 

analisar uma ampla faixa de concentrações de manganês que é comumente encontrada em 

efluentes líquidos, principalmente de indústrias mineradoras. 

 

O rejeito de catalisador de craqueamento de petróleo é proveniente da Refinaria Gabriel 

Passos e a zeólita ZSM-5 pura é fabricada pela FCC Catalisadores SA, empresa 

fornecedora desse material à PETROBRAS na forma de aditivo. 

 

Segundo informações da empresa fornecedora, a composição do aditivo contendo a zeólita 

ZSM-5 é apresentada na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Composição do aditivo Z.O.O.M (Zeólita ZSM-5) 

Componente % peso 

Caulim 10,0 a 70,0 

Óxido de silício amorfo 10,0 a 50,0 

Óxido de alumínio 0,0 a 20,0 

Óxidos de terras raras 0,0 a 4,0 

 

 Fonte: Ficha de Informação de Segurança do aditivo Z.O.O.M. – FCC Catalisadores SA.  

 

As amostras dos adsorventes foram quarteadas com o objetivo de separar uma fração com 

maior representatividade de todo o material. No caso da zeólita ZSM-5, que foi obtida em 

suspensão, antes do quarteamento, foi necessária uma secagem do material, em estufa, por 

24 horas sob temperatura de 100ºC para obtenção do sólido. A amostra da zeólita ZSM-5 

foi adquirida em 5 litros de suspensão com 30% de sólidos com aproximadamente 1,8kg de 

base seca. 

 

Após o quarteamento foi realizado o peneiramento dos materiais com objetivo de se 

estabelecer uma faixa de granulometria de trabalho para os mesmos. A faixa 

granulométrica do rejeito utilizado nos ensaios foi menor do que 200 mesh Tyler (74µm), 

enquanto a faixa da zeólita pura foi menor do que 400 mesh Tyler (37µm). 

 

Ambas as faixas utilizadas são consideradas de baixa granulometria, fato que dificulta o 

trabalho com esses materiais em estudos de adsorção em coluna, visto que materiais muito 

finos podem causar o entupimento das colunas. Assim, os estudos foram realizados 

somente em batelada. 

 

 As soluções sintéticas de manganês utilizadas nos experimentos, foram preparadas com 

cloreto de manganês tetra hidratado (MnCl2.4H2O) da marca Synth. Todas as soluções 

foram preparadas usando água destilada e os resultados foram obtidos em testes em 

duplicata. Para o ajuste de pH, foram utilizadas soluções de ácido clorídrico (HCl) e 

hidróxido de sódio (NaOH) ambas com concentração 0,1M. 
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4. 2 - Preparação e tratamento das amostras de adsorventes 

 

 

Os dois tipos de adsorventesforam submetidos à secagem em estufa por no mínimo duas 

horas, à 50ºC antes da realização dos ensaios para que ocorra desidratação das mesmas, 

uma vez que é conhecida a alta capacidade das zeólitas de adsorver moléculas de água. 

Com este procedimento, é possível aumentar sua área superficial, disponibilizando um 

maior número de sítios para adsorção de manganês. 

 

Inicialmente, foi avaliada a necessidade de tratamento dos materiais adsorventes estudados 

(zeólita ZSM-5 e rejeito de catalisador de craqueamento de petróleo). Para este fim, foram 

utilizadas duas formas de tratamento para comparação com a capacidade de adsorção dos 

materiais brutos. Estes tratamentos foram realizados com soluções de NaOH 1M e NaCl 

1M com o objetivo de realizar a ativação sódica dos materiais, sabendo-se que o íon sódio 

é mais facilmente trocável. Estudos de ativação de zeólitas foram realizados por Taffarel e 

Rubio (2009) e concluíram que a capacidade de adsorção das zeólitas são maiores com o 

tratamento por ativação com NaCl e NaOH (1M). 

 

 

4.2.1 – Tratamento do rejeito de catalisador de craqueamento de petróleo 

 

 

O material foi submetido à secagem em estufa por 2 horas, a 50ºC, antes da realização dos 

tratamentos. O 1º procedimento consistiu em deixar o rejeito em contato com as soluções 

de NaOH 1 M  sob agitação de 180 min
-1

, por 24 horas, a 25ºC, na proporção de 30g de 

material para 500mL de solução. Após este tempo de contato, o adsorvente foi separado da 

solução por filtração simples e lavado com 150mL de H2SO4(2% v.v.) e água deionizada 

até atingir pH próximo da neutralidade, uma vez que este tratamento aumenta o pH do 

material para valores próximos de 14. Após as lavagens, o material foi seco em estufa, a 

100ºC, por 24 horas antes de ser usado nos estudos de adsorção. 

 

O tratamento com a solução de NaCl 1M foi realizado nas mesmas condições do 

tratamento com NaOH 1M, porém a lavagem do material após contato com a solução foi 
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feita usando somente água deionizada. Para que houvesse certeza da eliminação dos íons 

cloreto foi feito um teste com nitrato de prata (AgNO3) até que não existissem mais 

indícios de precipitação do cloreto de prata (AgCl). Também foi necessária a secagem do 

material, após as lavagens, em estufa, a 100ºC, por 24 horas antes de ser usado nos estudos 

de adsorção. 

 

O material, então foi testado quanto à sua capacidade de adsorção in natura e após os 

tratamentos. Os ensaios de adsorção foram realizados a 25ºC, sob agitação de 180min
-1

, e 

pH 7,0 durante 24 horas, utilizando uma solução sintética de manganês 30mg.L
-1

 . O 

volume de solução utilizado foi de 100mL. 

 

Foram avaliadas diferentes relações de massa, em gramas, de Mn
2+

 na solução inicial por 

grama de material adsorvente de acordo com a tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2 – Relações de massa de Mn
2+

 por grama da zeólita utilizada como catalisador 

avaliadas no tratamento do material. 

Ensaio [Mn
2+

]inicial (mg.L
-1

) 

Massa zeólita após 

o uso como 

catalisador(g) 

Relação inicial 

(mgMn
2+

.g
-1

zeólita 

após o uso como 

catalisador) 

1 30 0,6 5 

2 30 0,3 10 

3 30 0,2 15 

4 30 0,1 30 

 

 

Após os ensaios de adsorção, o rejeito foi separado da fase líquida por filtração simples 

feita com papel de filtro quantitativo faixa azul com porosidade de 8µm. As amostras das 

fases líquidas foram então analisadas em um Espectrofotômetro de Emissão Óptica ICP – 

OES da marca Spectro Ciros, modelo CCD. 
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4.2.2 – Tratamento da zeólita sintética ZSM-5 antes de ser usada como catalisador 

 

 

A zeólita foi submetida à secagem em estufa por 2 horas, a 50ºC, antes da realização dos 

tratamentos. O primeiro procedimento consistiu em deixá-la em contato com a solução de 

NaOH 1M  sob agitação de 180 min
-1

, por 24 horas, a 25ºC, na proporção de 50g de 

material para 500mL de solução. Após este tempo de contato, o adsorvente foi separado da 

solução por filtração a vácuo, e lavado sucessivamente com 150mL de H2SO4 2% v/v  e 

água deionizada até se atingir um pH próximo de 7, devido ao fato do tratamento aumentar 

o pH do material para valores próximos de 14. Após as lavagens, o material foi seco em 

estufa, a 100ºC, por 24 horas antes de ser usado nos estudos de adsorção. 

 

As mesmas condições do tratamento com NaOH 1M foram reproduzidas no tratamento 

com a solução de NaCl 1M, mas a lavagem do material após contato com a solução foi 

feita usando somente água deionizada. 

 

Para que houvesse certeza da eliminação dos íons cloretos foi feito um teste com nitrato de 

prata (AgNO3) até que não existissem mais indícios de precipitação do cloreto de prata 

(AgCl). Também foi necessária a secagem do material, após as lavagens, em estufa, a 

100ºC, por 24 horas antes de ser usado nos estudos de adsorção. 

 

O material, então foi testado quanto à sua capacidade de adsorção antes e após os 

tratamentos. Os ensaios de adsorção foram realizados a 25ºC, sob agitação de 180min
-1

, e 

pH 7,0 durante 24 horas. O volume de solução sintética de Mn
2+

 30mg.L
-1

 utilizado foi de 

100mL. Foram avaliadas diferentes relações de massa, em gramas, de Mn
2+

 na solução 

inicial por grama de material adsorvente de acordo com a tabela 4.3: 
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Tabela 4.3 - Relações de massa de Mn
2+

 por grama de zeólita ZSM-5 avaliadas no 

tratamento do material. 

Ensaio [Mn
2+

]inicial (mg.L
-1

) Massa zeólita (g) 
Relação inicial 

(mgMn
2+

.g
-1

 zeólita) 

1 30 0,6 5 

2 30 0,3 10 

3 30 0,2 15 

4 30 0,1 30 

 

 

 

Após os ensaios de adsorção, a zeólita foi separada da fase líquida por filtração a vácuo 

feita com membrana de nitrato de celulose e porosidade de 8µm. As amostras das fases 

líquidas foram então analisadas em um Espectrofotômetro de Emissão Óptica ICP – OES 

da marca Spectro Ciros, modelo CCD. 

 

 

4.3–Tratamento térmico do rejeito de catalisador de craqueamento do 

petróleo 

 

 

Foi realizado um tratamento térmico do rejeito com a finalidade de promover a queima da 

matéria orgânica (coque) que recobriu as partículas do catalisador durante os processos de 

craqueamento do petróleo. A temperatura de trabalho foi 600ºC, obtida em uma mufla da 

marca Fornos Lavoisier. Para este tratamento, foi utilizado 1,0g do material que ficou 

submetido a esta temperatura por 2 horas.  
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4.4 - Caracterização das amostras de adsorventes 

 

 

Inicialmente foi realizada a análise termogravimétrica, utilizando um equipamento de 

análise simultânea TGA-DTA da marca TA INSTRUMENTS, modelo SDT2960 do rejeito 

de catalisador com o objetivo de avaliar a perda de massa do material depositado na 

superfície do rejeito durante os processos de craqueamento catalítico do petróleo.  

 

 Para a caracterização das duas amostras (rejeito e zeólita sintética ZSM-5),foram 

realizadas (i) análises de Difração de Raios – X, em um difratograma da marca Shimadzu, 

modelo XR6000, com o objetivo de avaliar a constituição mineral , (ii) análise de 

Fluorescência de Raios-X em um Espectrômetro da marca MagiX, modelo DY-806,  para 

avaliação da composição química dos materiais, (iii) análise de área superficial e 

caracterização dos poros do adsorvente bruto e tratado com NaOH 1M, através da técnica 

de adsorção de nitrogênio utilizando a isoterma de B.E.T, no equipamento “High Speed Gas 

Sorption Analyzer”, marca Quantachrome, modelo Inova 1000, e por último (iv) 

determinação da densidade dos materiais utilizando um picnômetro a gás hélio, marca 

QuantaChrome,também para amostras dos materiais brutos e tratados.  

 

As análises de Difração de Raios-X do rejeito foram realizadas no material bruto e tratado 

termicamente a 600ºC, com o objetivo de verificar a cristalinidade e avaliar a presença ou 

ausência de coque após este tratamento.   

 

 

4.5–Teste de adsorção após tratamento térmico do rejeito de catalisador 

de craqueamento do petróleo 

 

 

Após o tratamento térmico realizado sobre o rejeito, foram feitos testes para avaliar a 

capacidade de adsorção do material tratado termicamente a 600ºC para comparação com a 

adsorção de manganês pelo material bruto. A temperatura escolhida é a mesma utilizada 

pela Petrobrás no processo de reativação do catalisador (PANIAGO et al., 2005). 
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Os ensaios de adsorção foram realizados a 25ºC, sob agitação de 180min
-1

, e pH 7,0 

durante 24 horas, para as amostras de rejeito antes e após tratamento térmico (600ºC). O 

volume de solução sintética de Mn
2+

 30mg.L
-1

 utilizado foi de 100mL e a massa de cada 

adsorvente foi de 1,0g. 

 

Ao final dos testes de adsorção, a fase sólida foi separada da fase líquida por filtração 

simples feita com papel de filtro quantitativo faixa azul com porosidade de 8µm. As 

amostras das fases líquidas foram então analisada em um Espectrofotômetro de Emissão 

Óptica ICP – OES da marca Spectro Ciros, modelo CCD. 

 

 

4.6 - Estudo da influência do pH inicial 

 

 

O efeito do pH na adsorção de manganês nos dois materiais foi avaliadonos materiais 

tratados com NaOH 1M, misturando-se 0,1g do adsorvente com 100mL de solução de 

Mn
2+

 com concentração de 30mg.L
-1

, sob agitação de 180 min
-1

 em uma incubadora 

shakerda marca Solaboperando a 25ºC com tempo de contato de 24 horas. Os valores de 

pH avaliados foram 4,5,6,7 e 8. Valores menores que 4 não foram avaliados, considerando 

que em pH muito baixo a adsorção de cátions pode ser dificultada pela competição com os 

íons H
+
 em solução (TAFFAREL E RUBIO, 2010) e valores maiores que 8 levariam à 

diminuição da concentração de Mn
2+

 da solução não só por fenômenos de adsorção, mas 

também por precipitação, uma vez que a sua precipitação, quando em concentrações mais 

elevadas ([Mn
2+

] = 100mg.L
-1

), ocorre em torno do pH 9,0 de acordo com o valor  da 

constante do produto de solubilidade (Kps) do hidróxido de manganês – Mn(OH)2, que 

segundo Mahan e Myres (2003) é de 1,6 x 10
-13

.Os valores de pH foram medidos em um 

pHmetro da marca Metrohm, modelo 744,após a separação da fase sólida da fase líquida, 

por filtração simples com filtro de faixa azul com porosidade de 8µm,no caso do rejeito de 

craqueamento de petróleo e filtração a vácuo com membrana de nitrato de celulose com 

porosidade de 0,45µm, para a zeólita sintética.Os valores de concentrações de Mn
2+

 na fase 

líquida foram analisados em um Espectrômetro de Emissão Óptica - ICP-OES com fonte 

de plasma da marca Spectro Ciros modelo CCD. 
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4.7 - Estudos cinéticos de adsorção 

 

 

Os estudos cinéticos realizados com os dois materiais, tratados com NaOH 1M, foram 

feitos sob condições de concentração de solução de Mn
2+

30mg.L
-1 

e 100mg.L
-1

, com o 

objetivo de avaliar o efeito da concentração da solução inicial na velocidade de adsorção 

em ambos os materiais adsorventes. Também nesta etapa do trabalho foi possível avaliar os 

tempos de equilíbrio de adsorção para cada adsorvente, para aplicá-los nos estudos das 

isotermas realizados posteriormente.  

 

 

4.7.1 – Cinética de adsorção de Mn
2+ 

no rejeito de craqueamento de petróleo 

 
 
 
Os ensaios cinéticos foram executados, adicionando, em erlenmeyers de 250mL,  100mL 

de solução sintética de Mn
2+

 (30,0 mg.L
-1

 e 100,0mg.L
-
1) a 0,1g de rejeito tratado com 

NaOH 1Molar. A mistura foi agitada numa incubadora shakerorbital com agitação de 

180min
-1

 a 25ºC, sob pH 7,5 + 0,1, durante os seguintes tempos: 10minutos, 30minutos, 

1hora, 2horas, 4horas, 6horas, 8horas, 16horas, 24horas e 48 horas. 

 
Após o término dos tempos de contato, o adsorvente foi separado da solução por filtração 

simplesutilizando um filtro de papel faixa azul (porosidade: 8µm)e os valores de 

concentração de Mn
2+

 na fase líquida foram analisados em um Espectrômetro de Emissão 

Óptica - ICP-OES com fonte de plasma da marca Spectro Ciros, modelo CCD ou em um 

Espectrômetro de Absorção Atômica de chama marca Varian, modelo AA 50B.  

 

 

4.7.2 – Cinética de adsorção de Mn
2+ 

na Zeólita ZSM-5 

 

 

Para os ensaios cinéticos de adsorção na zeólita, foram adicionados, em erlenmeyers de 

250mL, 100mL de solução sintética de Mn
2+

 (30,0 mg.L
-1

e 100,0mg.L
-1

) a 0,1g de zeólita 

tratada com NaOH 1M. Agitou-se a mistura numa incubadora shaker orbital com agitação 
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de 180min
-1

, a 25ºC, sob pH 7,5 + 0,1, durante os seguintes tempos:10minutos, 30minutos, 

1hora, 2horas, 4horas, 6horas, 8horas, 16horas, 24horas e 48horas. 

 

O adsorvente foi separado da solução por filtração a vácuo, utilizando filtro de membrana 

de nitrato de celulose com tamanho de poros de 0,45µm, após cada tempo de contato e as 

amostras foram analisadas quanto às concentrações de Mn
2+

 na fase líquida em um 

Espectrômetro de Emissão Óptica - ICP-OES com fonte de plasma da marca Spectro 

Ciros, modelo CCD ou em um Espectrômetro de Absorção Atômica de chama marca 

Varian, modelo AA 50B.  

 

Os dados obtidos de carregamento em função do tempo foram então ajustados aos modelos 

matemáticos de pseudoprimeira ordem e pesudosegunda ordem.  

 

 

4.8 – Estudos das Isotermas de adsorção 

 

 

4.8.1–Estudo da Isoterma de adsorção de Mn
2+

 no rejeito de craqueamento do 

petróleo 

 

Os ensaios realizados para a construção da isoterma foram feitos, colocando em contato, 

0,1g de rejeito tratado com NaOH 1M e 100mL de soluções de manganês com variadas 

concentrações (10, 20, 30, 50, 80, 100 e 150mg.L
-1

) com agitação de 180 min
-1

 durante 8 

horas em um agitador termostatizado e em pH inicial igual a 7,5 + 0,1, a 25ºC. 

 

Após separação por filtração simples, utilizando filtro de papel faixa azul (porosidade 

8µm), das fases líquida e sólida após o processo atingir o equilíbrio, foram realizadas as 

análises de concentração inicial e final de Mn
2+

em um Espectrômetro de Absorção 

Atômica de chama marca Varian, modelo AA 50B, e com esses valores,foi possível 

determinar o carregamento do metal na zeólita. Assim, utilizando os valores de 

concentração no equilíbrio (Ce) e carregamento (qe), construiram-se as isotermas, e fez-se o 

ajuste dos dados obtidos aos modelo de adsorção de Langmuir e Freundlich, determinando 

seus parâmetros e ajustes (R
2
). 
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4.8.2–Estudo da Isoterma de adsorção de Mn
2+

 na zeólita sintética ZSM-5 

 

 

No agitador termostatizado da marca Solab,foram colocados em contato por 7 horas, sob 

agitação de 180min
-1 

e temperatura de 25ºC, 0,1 gramas de zeólita tratada com NaOH 1M 

com 100mL de solução de Mn
2+

 com as seguintes concentrações: 10, 20, 30, 50, 80, 100 e 

150mg.L
-1

, cuja pH inicial foi 7,5 + 0,1. 

 

Ao final das 7 horas, separou-se a fase sólida da fase líquida por filtração a vácuo, 

utilizando filtro de membrana de nitrato de celulose com tamanho de poros de 0,45µm e as 

análises de concentração de Mn (II) nas amostras líquidas foram realizadas em um 

Espectrômetro de Absorção Atômica de chama marca Varian, modelo AA 50B, para 

posteriormente serem construidas as isotermas, observando também, a qual modelo de 

adsorção (Langmuir ou Freundlich), os dados obtidos melhor se ajustam, determinando 

seus parâmetros e ajustes (R
2
). 

 

 

5 – Resultados e Discussões 

 

 

5.1 – Tratamentos do rejeito de catalisador de craqueamento de petróleo 

 

 

Após serem analisadas as concentrações de manganês na fase líquida ao final do tempo de 

contato, os dados de concentração final e inicial foram usados para calcular o carregamento 

de manganês na superfície dos diferentes tipos de adsorvente (bruto e tratados) de acordo 

com a equação 3.1. 

 

Os resultados de capacidade de adsorção do material bruto, tratado com soluções de NaCl 

e NaOH 1M, obtidos são apresentados na tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Carregamento do rejeito de catalisador (ZSM-5) de craqueamento antes e 

após o tratamento com NaOH e NaCl 1M. 

Relação inicial 

(mgMn
2+

.g
-1

 rejeito) 

Carregamento (q) do rejeito (mg.g
-1

) 

Natural Tratado (NaCl 1M) Tratado (NaOH 1M) 

5 0,85  2,23 4,83 

10 2,07 2,91 5,99 

15 2,22 2,45 7,17 

30 2,94 2,84 9,19 

 

 

 

Observa-se, pelos resultados apresentados na tabela 5.1, que o tratamento com NaOH 

aumentou a capacidade de adsorção do material natural consideravelmente. Este fato está 

associado à ativação do material na forma sódica ser mais eficiente, uma vez que os íons 

sódio são mais facilmente trocáveis que os íons de metais de terras raras (Lantânio e Cério) 

encontrados na estrutura do rejeito bruto conforme análise de fluorescência de raios –X 

realizada. 

 

 

5.2 – Tratamento da zeólita sintética ZSM-5 

 

 

Os resultados de capacidade de adsorção dazeólitanatural, tratada com NaCl e com NaOH 

(1M) obtidos são apresentados na tabela 5.2, sendo os valores de carregamento calculados 

também pela equação 3.1. 

 

Tabela 5.2 –Carregamentoda zeólita ZSM-5 antes e após o tratamento com NaOH e NaCl 

1M. 

Relação inicial 

(mgMn
2+

.g
-1

 zeólita) 

Carregamento (q) da zeólita (mg.g
-1

) 

Natural Tratada (NaCl 1M) Tratada (NaOH 1M) 

5 4,77 5,18 4,96 

10 7,15 8,20 9,95 

15 7,01 8,80 14,84 

30 8,62 9,40 26,16 
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Também para a zeólita, observou-se uma melhoria considerável na capacidade de adsorção 

após o tratamento com NaOH 1M, pelos mesmos motivos apresentados no item anterior, 

uma vez que a análise de fluorescência de Raios – X também revelou a presença de 

elementos de terras raras em sua composição, que também é confirmada nas informações 

obtidas do fornecedor da zeólita ZSM-5.Estes elementos, após o tratamento, foram então 

trocados pelos íons sódio que são mais passíveis de troca iônica com o manganês (Mn
2+

). 

 

Devido à carga negativa presente nas zeólitas originada da substituição de átomos de 

silício (Si
4+

) por átomos de alumínio (Al
3+

), com menor valência, existe uma preferência 

por cátions de maior valência. Este fato pode ser explicado pela menor distância média 

existente entre os sítios adjacentes aniônicos (AlO2) na estrutura zeolítica, sendo mais fácil 

para um cátion divalente satisfazer os dois sítios aniônicos adjacentes do que dois cátions 

monovalentes (DAL BOSCO et al.,2004). Baseando-se neste comportamento, podemos 

entender porque o íon sódio (monovalente) é mais facilmente trocável pelo manganês 

divalente, melhorando assim a capacidade de adsorção deste metal pelo material ativado na 

forma sódica. 

 

 

5.3 – Comparação da capacidade de adsorção da zeólita ZSM-5 antes e 

após seu uso como catalisador de craqueamento de petróleo 

 

 

Conforme o observado nas tabelas 5.1 e 5.2 sobre as capacidades de adsorção da zeólita 

ZSM-5 e do rejeito de craqueamento de petróleo antes e após o tratamento com NaOH e 

NaCl 1M, percebe-se que as formas ativadas com sódio para os dois tipos de adsorventes 

apresentaram uma melhoria considerável na capacidade de adsorção dos mesmos, sendo 

esta melhoria mais significativa para a zeólita, que apresentou carregamento máximo de 

26,6mg.g
-1

 para a forma tratada com NaOH (relação inicial: 30mg.g
-1

) enquanto seu 

carregamento antes do tratamento apresentava valor de 8,62mg.g
-1

.  

 

Para o rejeito, foi também observada a melhoria da capacidade de adsorção comparando 

seu valor máximo de carregamento na forma natural que foi de 2,94mg.g
-1

 para a relação 
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inicial de 30mg.g
-1

, com o valor do carregamento obtido após o tratamento com NaOH que 

foi de 9,19mg.g
-1

 para a mesma relação, conforme os dados da tabela 5.1.  

 

O valor máximo de carregamento obtido para o rejeito que foi de 9,19mg.g
-1

 na forma 

tratada não é tão alto como o obtido para a zeólita tratada também com NaOH, que foi de 

26,16mg.g
-1

, como esperado, já que o rejeito foi objeto de estudo deste trabalho com 

objetivo de reaproveitamento. Mas o valor de carregamento para o rejeito tratado com 

NaOH foi satisfatório uma vez que se aproximou do carregamento da zeólita natural que 

foi de 8,62mg.g
-1

. Também se pode dizer que este valor de carregamento está acima ou 

próximo de outros valores obtidos em estudos de adsorção de manganês em outros tipos de 

adsorventes (GARCIA-MENDIETA et al. ,2009; RAJIC et al. ,2009; YAVUZet al.,2003).  

 

 

5.4 – Tratamento térmico do rejeito de craqueamento de petróleo 

 

 

Observou-se, após o tratamento térmico, que o material que apresentava coloração escura, 

devido à presença do coque, tornou-se branco após ser submetido a temperaturas de 600ºC, 

o que pode indicar a remoção deste. 

 

 

5.5– Caracterização das amostras de adsorventes 

 

 

5.5.1 – Análise Termogravimétrica 

 

 

A análise termogravimétrica do rejeito de craqueamento catalítico do petróleo revelou as 

variações de massa do material em função da temperatura apresentadas na figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Análise termogravimétrica da amostra do rejeito de craqueamento catalítico. 

 

 

De acordo com a figura 5.1, é notável a perda de massa (5,0%) inicialmente em 

temperatura de aproximadamente 100ºC, devido à vaporização da água do material, uma 

vez que é conhecida a alta capacidade de hidratação das zeólitas e outra perda de massa 

(0,53%) em temperatura próxima de 600ºC. Já em temperaturas próximas a 1000ºC 

observa-se um aumento de 1% da massa do rejeito. 

 

Podemos explicar a segunda perda de massa, que ocorre a aproximadamente 600ºC como a 

perda da matéria orgânica (coque) depositada na superfície do catalisador durante o 

processo de craqueamento do petróleo. Fato que pode ser justificado pela observação da 

descoloração do rejeito a esta temperatura. 

 

De acordo com as informações do trabalho de Paniago et al. (2004) sobre este mesmo 

rejeito, o catalisador utilizado nos processos de craqueamento de petróleo da Petrobrás são 

reutilizados, fazendo-se a remoção do coque da superfície do material com tratamento 

térmico a 600ºC. O catalisador só é descartado na forma de rejeito após vários ciclos de 

reutilização quando então se torna inativo ficando exaurido de sua capacidade de catálise. 
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5.5.2 – Análise de Difração de Raios-X 

 

 

A figura 5.2 apresenta o difratograma obtido na análise do rejeito antes dos tratamentos 

térmicos. O difratograma do rejeito tratado termicamente a 600ºC está representado na 

figura 5.3. 

 

 

 

     Figura 5.2 – Difratograma do rejeito bruto. 

 

 

     Figura 5.3 – Difratograma do rejeito tratado a 600ºC. 
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A análise por Difração de Raios – X no equipamento da marca Shimadzu, modelo 

XRD6000 revelou um difratograma típico de materiais constituídos de sílica (SiO2), 

confirmando a presença da zeólita no rejeito, porém devido a baixa resolução dos picos, 

pode-se afirmar que o material apresenta baixa cristalinidade, devido ao coque presente na 

superfície do material e também aos sucessivos tratamentos térmicos a que este material 

foi submetido com a finalidade de ser reaproveitado no processo de craqueamento de 

petróleo da Petrobras. 

 

Comparando os difratogramas do material bruto (figura 5.2) e tratado a 600ºC (figura 5.3), 

é possível perceber que a resolução dos picos é um pouco melhor no segundo, devido a 

perda de massa (coque) depositado na superfície da zeólita durante o processo catalítico. 

 

 

5.5.3 – Análise de Fluorescência de Raios-X 

 

 

A composição química semi-quantitativa de ambas as amostras de adsorventes (rejeito e 

zeólita), determinada por Fluorescência de Raios-X, revelou que os materiais são 

constituídos basicamente pelos mesmos elementos, sendo eles: silício, alumínio, ferro, 

sódio, potássio, fósforo, enxofre, cálcio, titânio, vanádio, níquel, zircônio e elementos de 

terras raras como o lantânio e o cério. 

 

 

5.5.4 – Determinação da área superficial e densidade 

 

 

A análise de adsorção de nitrogênio utilizando a isoterma de B.E.T. (Brunauer, Emmett e 

Teller) determinou a área superficialdos dois materiais adsorventes naturais e após 

tratamento com NaOH. Outros resultados como o de densidade e características dos poros 

dosmateriais também são apresentados a seguir, na tabela 5.3 (rejeito) e 5.4 (zeólita ZSM-

5). 
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Tabela 5.3 – Análisede área superficial, densidade e características dos poros do rejeito. 

Amostra 
Densidade 

(g/cm
3
) 

Superfície 

Específica 

BET (m
2
/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

(cm
3
/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

Diâmetro 

Médio dos 

Poros (Å) 

Rejeito natural 2,342 125,10 1,5. 10
-1 

1299,60 47,89 

Rejeito tratado 

com NaOH 

1M. 

2,353 35,31 1,4. 10
-1 

1308,0 162,40 

 

 

 

 

Tabela 5.4 – Análisede área superficial, densidade e características dos poros da zeólita 

ZSM-5. 

Amostra 
Densidade 

(g/cm
3
) 

Superfície 

Específica 

BET (m
2
/g) 

Volume 

Total de 

Poros 

(cm
3
/g) 

Diâmetro 

Máximo 

dos Poros 

(Å) 

Diâmetro 

Médio dos 

Poros (Å) 

Zeólita natural 2,093 228,34 1,18. 10
-1

 11,56 6,65 

Zeólita tratada 

com NaOH 

1M. 

2,143 195,10 1,01. 10
-1 

9,23 8,51 

 

 

Podemos observar que o tamanho dos poros do rejeito em relação à zeólita sintética ZSM-5 

é muito maior, visto que a zeólita, ao ser usada como catalisador no craqueamento de 

petróleo e passar pelo processo de regeneração, passa por ciclos de tratamento térmico que 

aumentam muito o tamanho dos seus poros. 
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5.6–Testes de adsorção após tratamento térmico do rejeito de catalisador 

de craqueamento do petróleo 

 

 

Os resultados de carregamento de manganês na superfície do rejeito bruto e tratado 

termicamente a 600ºC estão apresentados na tabela 5.5. 

 

 

Tabela 5.5 – Carregamento de manganês na superfície do rejeito.  

Tipo de material Relação inicial (mg.g
-1

) Carregamento (mgMn
2+

.g
-1

 rejeito) 

Rejeito natural 30 2,94 

Rejeito tratado 

(600ºC) 
30 2,46 

 

 

Com base no resultado apresentado, pode-se afirmar que o tratamento térmico a 600ºC, 

remove o coque, mas não é suficiente para aumentar a capacidade de adsorção do material, 

uma vez que não foi observada nenhuma alteração considerável na adsorção após este 

tratamento.  Somente observamos uma pequena diminuição da capacidade de adsorção 

após a remoção do coque, que pode ser explicada pela possibilidade do coque agir como 

adsorvente também. 

 

Este fato também foi observado por Paniago et al. (2004) em seus estudos com o mesmo 

material, porém realizados com experimentos de adsorção de outro metal, o cádmio. 

 

 

5.7 - Estudo da influência do pH inicial 

 

 

Os ensaios de adsorção realizados em diferentes valores de pH inicial (4,5,6,7 e 8) e seus 

respectivos carregamentos sobre a superfície do rejeito tratado com NaOH 1M e da zeólita 

também tratada com NaOH 1M são apresentados nas figuras 5.4 e 5.5. 
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Figura 5.4:Influência do pH inicial no carregamento de Mn
2+

 norejeito tratado sob as 

condições: Tempo: 24 horas, Temperatura 25º C, agitação de 180 min
-1

, Crejeito = 1,0g.L
-1

, 

C0 = 30mg.L
-1

. 
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Figura 5.5:Influência do pH inicial no carregamento de Mn
2+

 nazeólita tratada sob as 

condições: Tempo: 24 horas, Temperatura 25ºC, agitação de 180 min
-1

, Czeólita = 1,0g.L
-1

, 

C0 = 30mg.L
-1

. 

 

 

De acordo com as curvas obtidas, pode-se afirmar que sob condições de diferentes valores 

de pH, obtém-se diferentes valores de carregamento para ambos os materiais. Em pH mais 

baixo, no caso o pH 4 e 5, o carregamento de manganês nos adsorventesapresentou valores 

mais baixos, podendo este fato ser atribuído à competição dos íons H
+
 com o íon Mn

2+
 

pelos sítios de adsorção. Assim, de acordo com os resultados, observa-se que em pHs 6 e 7, 

os dois materiais apresentam maior carregamento do que em pHs 4 e 5. 

 

Já o pH 8 foi o que proporcionou melhor resultado de capacidade de adsorção em ambos os 

casos, porém como a diferença no carregamento entre o pH 7 e o pH 8 é muito 

significativa, há possibilidade da remoção de manganês ter sido aumentada com influência 

da precipitação do hidróxido de manganês (II), já que este pH está próximo do pH de 

precipitação do Mn(OH)2 que é 9,0 (para concentrações elevadas – [Mn
2+

] = 
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100,0mg/L)com base na sua constante de produto de solubilidade (Kps= 1,6.10
-13

). Assim 

optou-se pelo pH 7,5 como pH de trabalho para ambos os materiais adsorventes. 

 

 

5.8 - Estudos cinéticos de adsorção 

 

 

5.8.1 – Cinética de adsorção de Mn
2+ 

no rejeito de craqueamento de petróleo 

 

 

Os gráficos de carregamento de manganês na superfície do adsorvente em função do tempo 

para as duas concentrações iniciais do metal estudadas (30,0 mg.L
-1

 e 100,0mg.L
-1

) são 

apresentados nas figuras 5.6 e 5.7, respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.6 – Cinética de adsorção de manganês (II) sobre o rejeito tratado com NaOH 1M. 

Temperatura = 25ºC; agitação = 180min
-1

; pH = 7,5+ 0,1; Crejeito = 1,0g.L
-1

 e Cinicial (Mn
2+

) 

= 30mg.L
-1

. 
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Figura 5.7 – Cinética de adsorção de manganês (II) sobre o rejeito tratado com NaOH 1M. 

Temperatura = 25ºC; agitação = 180min
-1

; pH = 7,5 + 0,1; Crejeito = 1,0g.L
-1

 e Cinicial (Mn
2+

) 

= 100mg.L
-1

. 

 

 

Observando os dois gráficos que representam a cinética de adsorção do manganês sobre o 

rejeito em diferentes concentrações iniciais, percebemos que para um valor de 

concentração inicial da solução mais baixo, no caso o de 30mg.L
-1

, o equilíbrio de 

adsorção leva mais tempo para ser atingido do que quando a solução inicial era de 

100mg.L
-1

. Assim podemos concluir que uma maior relação inicial de manganês (mg) por 

grama de adsorvente proporciona uma cinética mais rápida.  

 

De acordo com os estudos cinéticos, o tempo de equilíbrio da adsorção de Mn
2+

 no rejeito 

foi de 8 horas para concentrações mais baixas de manganês (II), e este valor foi utilizado 

para realização dos ensaios de adsorção para construção das isotermas, uma vez que a faixa 

de concentração estudada apresentava valores mais baixos de concentração inicial como 

10, 20 e 30mg.L
-1

. 

 

O ajuste dos dados de carregamento no equilíbrio (qe) e carregamento em cada tempo 

estudado (qt) foi feito inicialmente para o modelo de pseudoprimeira ordem, cujo gráfico 
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log (qe – qt) x t é apresentado na figura 5.8 ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

) e 5.9 ([Mn
2+

]inicial = 

100mg.L
-1

) com as respectivas equações e valores de parâmetros de ajuste (R
2
). 

 

 

 

Figura 5.8 – Ajuste para o modelo de pseudoprimeira ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre o 

rejeito de craqueamento de petróleo ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

). 

 

 

 

Figura 5.9 – Ajuste para o modelo de pseudoprimeira ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre o 

rejeito de craqueamento de petróleo ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

). 
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O ajuste ao modelo de pesudosegunda ordem foi feito construindo-se o gráfico (t/qt) x t, 

apresentado na figura 5.10 ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

) e 5.11 ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

) com 

as respectivas equações e valores de parâmetros de ajuste (R
2
). 

 

 

 

Figura 5.10 – Ajuste para o modelo de pseudosegunda ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre o 

rejeito de craqueamento de petróleo ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

). 

 

 

 

Figura 5.11 – Ajuste para o modelo de pseudosegunda ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre o 

rejeito de craqueamento de petróleo ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

). 
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Podemos notar que em ambas as concentrações iniciais de manganês (30 e 100mg.L
-1

), os 

dados cinéticos se ajustaram melhor ao modelo de pseudosegunda ordem para o rejeito. 

Segundo Crini e Badot (2008), os processos de sorção que se ajustam a este modelo são os 

processos caracterizados como de quimiossorção. 

 

 

5.8.2 – Cinética de adsorção de Mn
2+ 

nazeólita sintética ZSM-5 

 

 

As figuras 5.12 e 5.13 apresentam os gráficos construídos a partir dos dados cinéticos 

obtidos nos ensaios de adsorção de Mn
2+

 na superfície da zeólita com concentrações 

iniciais da solução de 30 a 100mg.L
-1

, respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.12 – Cinética de adsorção de manganês (II) sobre a zeólita tratada com NaOH 

1M. Temperatura = 25ºC; agitação = 180min
-1

; pH = 7,5 + 0,1; Czeólita = 1,0g.L
-1

 e Cinicial 

(Mn
2+

) = 30mg.L
-1

. 
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Figura 5.13 – Cinética de adsorção de manganês (II) sobre a zeólita tratada com NaOH 

1M. Temperatura = 25ºC; agitação = 180min
-1

; pH = 7,5 + 0,1; Czeólita = 1,0g.L
-1

 e Cinicial 

(Mn
2+

) = 100mg.L
-1

. 

 

 

O tempo de equilíbrio de adsorção na zeólita foi semelhante para as duas concentrações 

iniciais de manganês, sendo estipulado assim o tempo de 7 horas para realização dos 

ensaios posteriores de adsorção para construção de isotermas.  

 

Os dados de carregamento no equilíbrio (qe) e carregamento em cada tempo estudado (qt) 

foram ajustados ao modelo de pseudoprimeira ordem, cujo gráfico log (qe – qt) x t é 

apresentado na figura 5.14 ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

) e 5.15 ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

) com 

as respectivas equações e valores de parâmetros de ajuste (R
2
). 
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Figura 5.14 – Ajuste para o modelo de pseudoprimeira ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre a 

zeólita ZSM-5 ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

). 

 

 

 

Figura 5.15 – Ajuste para o modelo de pseudoprimeira ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre a 

zeólita ZSM-5 ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

). 
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O ajuste dos dados de cinética de adsorção de manganês na zeólita ao modelo de 

pesudosegunda ordem foi feito construindo-se o gráfico (t/qt) x t, apresentado na figura 

5.16 ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

) e 5.17 ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

) com as respectivas 

equações e valores de parâmetros de ajuste (R
2
). 

 

 

 

Figura 5.16 – Ajuste para o modelo de pseudosegunda ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre 

zeólita ZSM-5 ([Mn
2+

]inicial = 30mg.L
-1

). 
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Figura 5.17 – Ajuste para o modelo de pseudosegunda ordem da adsorção de Mn
2+

 sobre 

zeólita ZSM-5 ([Mn
2+

]inicial = 100mg.L
-1

). 

 

 

De acordo com o observado, os dados cinéticos da adsorção de manganês na zeólita 

também foram mais bem ajustados ao modelo de pseudosegunda ordem, o que sugere que 

a adsorção de manganês nos dois materiais que contém basicamente, zeólita é um 

fenômeno químico, segundo Crini e Badot (2008). 

 

 

5.8.3 – Comparação entre as cinéticas de adsorção no rejeito de craqueamento de 

petróleo e na zeólita ZSM-5 

 

 

A tabela 5.6 apresenta os dados cinéticos obtidos nos experimentos com os dois tipos de 

materiais e nas duas concentrações iniciais de Mn
2+

 estudadas. 
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Tabela 5.6 – Parâmetros da cinética de adsorção de íons Mn
2+

 sobre o rejeito de 

craqueamento de petróleo e zeólita ZSM-5. 

Adsorvente 

Concentração 

inicial de Mn2+ 

(mg.L-1) 

qe 

(experimental) 

(mg.g-1) 

Pseudoprimeira ordem Pseudosegunda ordem 

K1 (min-1) 

qe 

(teórico) 

(mg.g-1) 

R2 

K2 

(g.mg1. 

min-1) 

qe (teórico) 

(mg.g-1) 
R2 

Rejeito 
30 7,30 5,0 x 10-3 4,08 0,8046 6,3 x 10-3 7,45 0,9991 

100 8,45 2,7 x 10-3 6,70 0,9545 1,6 x 10-2 8,61 0,9982 

Zeólita  

ZSM-5 

30 27,9 9,0 x 10-3 16,14 0,827 1,8 x 10-3 28,82 0,9997 

100 25,7 2,0 x 10-2 11,52 0,5314 6,6 x 10-3 25,97 0,9997 

 

 

 

Com os dados organizados na tabela é possível observarmos mais claramente que há uma 

diferença entre os dois materiais quanto ao carregamento atingido no equilíbrio para as 

duas concentrações analisadas. Para o rejeito de catalisador, o carregamento é maior 

(8,45mg.g
-1

) quando a concentração inicial de manganês é também maior (100mg.L
-1

). Já 

para a adsorção na zeólita, observamos que uma maior concentração inicial do metal causa 

uma diminuição no carregamento do material. 

 

Também observamos que o valor do carregamento no equilíbrio (qe) teórico se aproxima 

do valor de carregamento no equilíbrio experimental para o modelo de melhor ajuste para 

os dois tipos de material, que no caso foi o modelo de pesudosegunda ordem, 

comprovando assim que este modelo representa realmente o processo de adsorção de 

manganês nos dois adsorventes que contém basicamente, zeólita em suas composições. 

 

 

5.9 – Estudos das Isotermas de adsorção 

 

 

5.9.1–Isoterma de adsorção de Mn
2+

 no rejeito de craqueamento do petróleo 

 

 

A isoterma de adsorção de manganês sobre a superfície do rejeito construída através dos 

dados obtidos nos experimentos está representada na figura 5.18 a seguir. 
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Figura 5.18 – Isoterma de adsorção de manganês no rejeito de craqueamento de petróleo. 

Temperatura = 25ºC; agitação = 180min
-1

; pH = 7,5 + 0,1;  tempo = 8 horas e Crejeito = 

1,0g.L
-1

. 

 

 

O formato da curva obtida na isoterma de adsorção referente ao rejeito de craqueamento 

remete a uma adsorção favorável, conforme a figura 3.5. Assim podemos dizer que existe 

afinidade entre o adsorvato (Mn
2+

) e o adsorvente (rejeito). 

 

Utilizando os dados de diferentes concentrações determinadas no equilíbrio (Cf), em 

função dos carregamentos (q) obtidos após o equilíbrio ser alcançado, e utilizando as 

formas lineares das equações das isotermas de Langmuir e Freundlich (equações 3.3 e 3,6, 

respectivamente) obtemos os gráficos, com os respectivos valores de parâmetros de ajuste 

(R
2
), que estão apresentados nas figuras 5.19 (Langmuir) e 5.20 (Freundlich), para a 

adsorção no rejeito de craqueamento de petróleo. 
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Figura 5.19 – Ajuste para o modelo de isoterma de Langmuir da adsorção de Mn
2+

 sobre o 

rejeito de craqueamento de petróleo. 

 

O valor de RL, obtido através da constante K de Langmuir, calculado a partir da equação 3.4 

em relação à maior concentração inicial de Mn
2+

 (150mg.L
-1

) avaliada no estudo de 

isoterma de adsorção no rejeito, foi 0,044 que está compreendidos entre 0 e 1, fato que 

também sugere um processo de adsorção favorável, segundo a tabela 3.4. 
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Figura 5.20 – Ajuste para o modelo de isoterma de Freundlich da adsorção de Mn
2+

 sobre o 

rejeito de craqueamento de petróleo. 

 

Utilizando a equação de Freundlich (equação 3.6) pudemos calcular o valor de n, que foi 

de 7,10 para o processo de adsorção sobre o rejeito, assim, podemos caracterizar este 

processo como favorável ou extremamente favorável, já que de acordo com Rengaraj e 

Moon (2006), processos de adsorção com valores de n maiores que 1 são assim 

considerados.  

 

Conforme pudemos observar através dos gráficos 5.19 e 5.20, o modelo de Langmuir foi o 

que melhor se ajustou aos dados da adsorção de manganês na superfície do rejeito, então 

podemos assumir que esta ocorre em apenas uma camada sobre a superfície do material, 

sendo o processo de adsorção considerado reversível, havendo, portanto um estado de 

equilíbrio entre a adsorção e a dessorção, segundo Reynolds e Richards (1995).  
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5.9.2–Isoterma de adsorção de Mn
2+

 na zeólita sintética ZSM-5 

 

 

A figura 5.21 representa a isoterma de adsorção de manganês sobre a superfície da zeólita 

ZSM-5 construída através dos dados obtidos nos experimentos. 

 

 

Figura 5.21 – Isoterma de adsorção de manganês zeólita ZSM-5. Temperatura = 25ºC; 

agitação = 180min
-1

; pH = 7,5 + 0,1;  tempo = 7 horas e Crejeito = 1,0g.L
-1

. 

 

 

Podemos concluir que o processo de adsorção de manganês pela zeólita também é 

favorável, uma vez que o formato da curva da isoterma é côncavo em relação ao eixo das 

abcissas, refletindo assim uma afinidade entre o metal adsorvido e o material adsorvente. 

 

Os dados de diferentes concentrações de Mn
2+

 determinadas no equilíbrio (Cf), em função 

do carregamento (q) na superfície da zeólita, obtidos após o equilíbrio ser alcançado, foram 

substituídos nas formas lineares das equações das isotermas de Langmuir (equações 3.3) e 

Freundlich (equação 3.6) e os gráficos, com os respectivos valores de parâmetros de ajuste 

(R
2
), estão representados nas figuras 5.22 e 5.23, respectivamente. 
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Figura 5.22 – Ajuste para o modelo de isoterma de Langmuir da adsorção de Mn
2+

 sobre 

zeólita ZSM-5. 

 

Quanto ao valor de RL calculado a partir da equação 3.4, utilizando o valor de K obtido 

pela equação de Langmuir, em relação à maior concentração de Mn
2+

 (150mg.L
-1

) avaliada 

no estudo de isoterma de adsorção na zeólita, também foi obtido um valor compreendido 

entre 0 e 1, (0,018), o que também sugere um processo de adsorção favorável, segundo a 

tabela 3.4. 
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Figura 5.23 – Ajuste para o modelo de isoterma de Freundlich da adsorção de Mn
2+

 sobre 

zeólita ZSM-5. 

 

 

O valor de n, calculado com base na equação de Freundlich (equação 3.6), para o processo 

de adsorção sobre a zeólita foi 6,60. Também, de acordo com Rengaraj e Moon (2006), 

como esse valor é maior que 1, podemos caracterizar este processo como favorável ou 

extremamente favorável.  

 

O modelo de Langmuir também foi o que melhor se ajustou aos dados da adsorção de 

manganês na superfície da zeólita, assim assumimos que a adsorção acontece em apenas 

uma camada e o processo é reversível caracterizando um processo que atinge um estado de 

equilíbrio entre adsorção e dessorção (REYNOLDS e RICHARDS, 1995). 
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5.9.3 – Comparação entre os processos de adsorção na zeólita ZSM-5 antes e após seu 

uso como catalisador de craqueamento de petróleo 

 

 

A tabela 5.7 apresenta os dados obtidos nos experimentos de adsorção, para construção de 

isotermas, com os dois tipos de materiais. 

 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros das isotermas de adsorção de manganês sobre o rejeito de 

craqueamento de petróleo e sobre a zeólita ZSM-5. 

Adsorvente 

Langmuir 

RL 

Freundlich 

qmax  

(mg.g-1)
 

K (L.mg-1) R2 
Kf (mg.g-1. 

(L.mg-1)1/n) 
n R2 

Rejeito 8,98 0,1433 0,9976 0,044 4,365 7,10 0,8873 

Zeólita 

ZSM-5 
33,11 0,3617 0,9971 0,018 16,696 6,60 0,9858 

 

 

Com os dados da tabela, percebemos que os processos de adsorção de Mn
2+

 na zeólita 

ZSM-5 e no rejeito desta zeólita antes utilizada como catalisador de craqueamento de 

petróleo foram ambos mais bem ajustados ao modelo de Langmuir, o que sugere que a 

adsorção acontece em monocamada na zeólita “pura” ou após seu uso como catalisador.  

 

Também, para ambos os materiais adsorventes o valor de RL(obtido pela equação de 

Langmuir) apresentou-se entre 0 e 1, fato que confere a característica de adsorção 

favorável aos dois processos.  
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6 – Conclusões 

 

 

Com base na revisão bibliográfica, podemos conhecer as inúmeras opções de materiais 

adsorventes que são objeto de estudo e entre eles, destacam-se as zeólitas que são um tipo 

de adsorvente que apresenta bons resultados de adsorção de metais.  

 

Através dos experimentos, pode-se afirmar que zeólitas sintéticas do tipo ZSM-5 são bons 

materiais adsorventes do metal manganês, uma vez que apresentou valores de 

carregamento em torno de 33,0mg Mn
2+

.g
-1

, quando a concentração inicial do metal foi de 

150mg.L
-1

. Assim também podemos perceber que a concentração inicial do metal em 

solução influencia de forma diretamente proporcional na capacidade de carregamento deste 

na superfície da zeólita. 

 

Assim como a zeólita ZSM-5, o rejeito desta zeólita, que antes foi utilizada como 

catalisador de reações no craqueamento do petróleo, apresentou características de bom 

adsorvente do manganês. Apesar dos valores de carregamento na superfície deste material 

terem sido mais baixos (8,75mg.g
-1

 para a concentração inicial de Mn
2+

 = 150mg.g
-1

) em 

relação ao valores da zeólita ZSM-5 tratada, pode-se afirmar que a capacidade de adsorção 

do rejeito aumentou bastante quando este foi submetido ao tratamento com NaOH 1M para 

assumir a forma sódica chegando a se aproximar da capacidade de adsorção da zeólita 

ZSM-5 natural, que também apresentou valores de carregamento próximo de 8,0mg.g
-1

. 

 

O tratamento de ambos os materiais com solução NaOH 1 molar foi bastante eficaz no 

aumento da capacidade de adsorção dos materiais, confirmando assim que a presença de 

íons sódio na estrutura do material adsorvente possibilita a troca iônica com o manganês, 

que é um íon que apresenta maior carga. Conclui-se então, que íons de metal com maior 

carga são preferíveis para compensar a carga negativa existente na estrutura das zeólitas. 

 

O pH é um fator que também influencia na capacidade de adsorção de um material, já que 

foi observado que para ambos os materiais um aumento neste parâmetro aumentou o valor 

de carregamento do manganês na superfície dos adsorventes. Porém, é necessário conhecer 

os valores de Kps do metal em questão, uma vez que em pHs mais altos (valores maiores 
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que 8,0 para o manganês) pode haver remoção de manganês por precipitação, levando a 

resultados falsos de adsorção do metal. 

 

Com a construção das isotermas de adsorção e o ajuste das mesmas aos modelos de Freundlich 

e de Langmuir, chegou-se a conclusão que os processos de adsorção de manganês pelos 

adsorventes rejeito de catalisador e zeólita ZSM-5, são favoráveis e que a zeólita ZSM-5 

possui maior afinidade pelo íon Mn2+ que o rejeito. Os dados experimentais de adsorção nos 

dois materiais se ajustaram bem ao modelo de isoterma de Langmuir, apresentando diferenças 

mais significativas entre os respectivos ajustes, para o rejeito. Portanto a adsorção de manganês 

nos dois adsorventes é reversível e ocorre em uma única camada. 

 

Nos estudos cinéticos, foi constatado que o processo de adsorção de Mn
2+

 pelos dois tipos 

de materialnão é muito rápido,sendo que a zeólita ZSM-5, nas condições experimentais 

estudadas, alcança o equilíbrio após decorridos cerca de 7 horas de contato com a solução 

que contém o íon manganês (II), enquanto que orejeito de craqueamento catalítico de 

petróleo alcança o equilíbrio após 8 horas de contato com a fase líquida. Os processos de 

adsorção de Mn
2+

 pela zeólita ZSM-5 e pelo rejeito de catalisador seguem a cinética de 

pseudosegunda ordem. Desta forma, os mecanismos de adsorção nos dois materiais são 

provavelmente (i) controlados pela difusão do íon na camada limite ou (ii) a velocidade 

dos mesmos sejam determinadas por uma combinação das velocidades envolvidas nas 

etapa de difusão na camada limite e de difusão intrapartícula. Também, por terem sido 

mais bem ajustados ao modelo de pesudosegunda ordem pode-se afirmar que a adsorção de 

Mn
2+

 na superfície de ambos os materiais é do tipo quimiossorção. 

 

Enfim, conclui-se que a zeólita ZSM-5 “pura” é um melhor adsorvente de manganês (II) 

do que quando utilizada após seu uso como catalisador de craqueamento de petróleo e após 

sofrer tratamentos térmicos sucessivos nos ciclos de reaproveitamento, porém a capacidade 

de adsorção do rejeito torna-se mais elevada quando este é submetido a tratamento químico 

com solução de NaOH. Assim, pode-se dizer que o rejeito, antes descartado pela Petrobrás 

quando se tornava inativo como catalisador, pode ser reaproveitado como material 

adsorvente de manganês de efluentes de indústrias mineradoras por exemplo. 
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7 - Sugestões para trabalhos futuros 

 

 

 Estudos termodinâmicos de adsorção de Mn
2+

na superfície da zeólita ZSM-5 e do 

rejeito de craqueamento catalítico do petróleo; 

 Estudos de dessorção e regeneração da zeólita ZSM-5; 

 Estudos de adsorção em colunas de leito fixo com amostras granuladas de zeólita 

ZSM-5; 

 Caracterizaçãoda zeólita ZSM-5 e do rejeito de craqueamento de petróleo carregados 

com íons manganês (II) após os ensaios de adsorção do metal;  

 Estudosda afinidade dos materiais por outros íons, a fim de avaliar a interferência 

desses no processo de adsorção de Mn
2+

;  

 Estudosdo efeito da agitação na cinética de adsorção de manganês (II) pelos 

adsorventes;  

 Testes de eficiência dos materiais na remoção de manganês de efluentes de diversos 

setores, inclusive do setor minero-metalúrgico;  

 

 Testes de eficiência dos materiais na remoção de manganês de águas de 

abastecimento. 
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