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Study of Kinetics and Adsorption Equilibrium Employing Chemically
Modified Coconut Shell for the Removal of Pb(II) from Synthetic Bath
Abstract: Currently, the industrial sector that employs lead metal in its production, such as the manufacture of cable linings,
building elements, pigments, soft welds, and ammunition has caused great contamination in industrial effluents. Faced with
these problems, several methods have been applied to reduce the concentration of this toxic metal. The objective of this
work is to obtain a low-cost biosorbent with a capacity to remove Pb(II) ions. The modification was through a controlled
polymerization reaction in sulfuric medium employing formaldehyde as the starting reagent. The Langmuir, Freundlich, and
Temkin models adequately described the adsorption process. They indicated that the modified adsorbent removed Pb (II)
with good efficiency and performance. The adsorption capacity of the biosorbent was found to be 120.48 mg.g-1 which is
higher or comparable to the adsorption capacity of various adsorbents reported in literature. The adsorption kinetics
indicated that equilibrium was reached within 30 min for the conditions studied and that intrapore diffusion is the limiting
step of the Pb (II) adsorption process. The results indicated that CCFP has the high potential for removal of Pb (II) in water.
Keywords: Adsorption kinetics; coconut shell; lead.

Resumo
Atualmente o setor industrial que emprega o metal chumbo na sua produção, tais como, fabricação de forros para cabos,
elemento de construção civil, pigmentos, soldas suaves e munições, tem causado grande contaminação em efluentes
industriais. Diante desse problema, vários métodos vêm sendo aplicados para reduzir a concentração desse metal tóxico. O
objetivo deste trabalho é obter um biossorvente de baixo custo com capacidade para remover íons Pb(II). A modificação foi
feita mediante uma reação de polimerização controlada em meio sulfúrico empregando formaldeído como reagente de
partida. Os modelos de Langmuir, Freundlich, e Temkin descreveram adequadamente o processo de adsorção. Eles
indicaram que o adsorvente modificado removeu o Pb(II) com boa eficiência e performance. A capacidade de adsorção do
biossorvente foi de 120,48 mg.g-1, o que é maior ou comparável à capacidade de adsorção de vários adsorventes relatados
na literatura. A cinética de adsorção indicou que o equilíbrio foi alcançado dentro de 30 min para as condições estudadas e
que a difusão intraporo é a etapa limitante do processo de adsorção do Pb(II). Os resultados indicaram que o CCFP possui o
alto potencial de remoção de Pb(II) na água.
Palavras-chave: Cinética de adsorção; casca do coco; chumbo.
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A contaminação de águas por metais
pesados oriundos de efluentes industriais é
um problema sério e preocupante devido à
alta toxicidade, abundância e persistência
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 5| |1248-1262|

da Silva, J. E. et al.
destes contaminantes.1,2 Outro problema
ambiental associado aos metais pesados é a
sua subsequente acumulação em habitats
aquáticos, microrganismos, na flora e fauna,
que, por sua vez, podem entrar na cadeia
alimentar e provocar efeitos significativos
sobre a saúde humana em longo prazo.2
Atualmente tem-se observado uma grande
demanda pelo uso industrial do chumbo
(mineração,
baterias,
pinturas,
cerâmica).3,4Isso tem afetado também a saúde
dos seres humanos, acarretando problemas
de diversas naturezas. Em humanos, a
acumulação de chumbo no organismo pode
afetar severamente as funções cerebrais,
sangue, rins, sistema digestivo e reprodutor,
inclusive com possibilidade de produzir
mutações genéticas em descendentes.5
Diante das sérias consequências causadas
pela contaminação por Pb(II), vários métodos
tais
como
adsorção,
degradação
fotocatalítica,
oxidação,
membranas
nanofiltrantes e eletrólise,6-10 vêm sendo
desenvolvidos com o objetivo de reduzir os
impactos ambientais.
A adsorção é considerada uma das mais
competitivas técnicas de remoção de metais
pesados contidos em águas residuais
industriais.11 No entanto, explorar e
desenvolver adsorventes com alta capacidade
de adsorção e eficiência continua sendo um
desafio.11,12
O coco é cultivado em mais de 86 países,
estando o Brasil entre os maiores produtores
do fruto. No entanto, a grande produção e o
descarte inadequado também contribuem
para a poluição do meio ambiente,
produzindo uma grande quantidade de
resíduo sólido.13 Tendo em vista a grande
poluição causada pela casca do coco, muitas
pesquisas têm sido direcionadas à remoção de
poluentes presentes na água em função de
sua afinidade natural por metais.14 A casca de
coco é um resíduo agrícola que pode ser
considerada uma alternativa de baixo custo
econômico e operacional no tratamento de
efluentes industriais.14
Neste estudo, três modelos cinéticos de
adsorção foram aplicados: pseudo-primeira

ordem, pseudo-segunda ordem e o modelo de
Elovich. Os modelos foram aplicados na sua
forma não linear. No estudo de isoterma de
adsorção aplicaram-se os modelos não
lineares de Langmuir, Temkin e Freundlich.
O erro associado às funções não lineares
foi calculado a partir da função erro Quiquadrado (c2) usando o suplemento Solver da
planilha da Microsoft, Excel 2013. O estudo de
mecanismo de difusão foi feito aplicando-se
os modelos de Webber Morris e de Boyd.
O objetivo do trabalho é obter um
bioadsorvente de baixo custo por meio do
estudo de cinética e isoterma de adsorção,
aplicando a casca do coco modificada com
formaldeído polimerizado para remoção de
Pb(II).

2. Material e Métodos
2.1 Adsorvente

O coco foi obtido no município de AiuabaCeará. A casca foi exposta ao sol para secagem
por 24h, cortada em pequenos pedaços,
triturada e peneirada para separação da
fração 60-100 mesh. As frações foram secas a
60 °C por 24h em estufa.15

2.2 Solução sintética de Pb(II)
Para esse estudo foram preparadas
soluções
sintéticas
de
Pb(II)
com
concentrações de 100, 300 e 500 mg.L-1,
utilizando o reagente nitrato de chumbo
(PbNO3), pH 5,5 em tampão acetato.

2.3 Tratamento da casca de coco com
formaldeído polimerizado (CCFP)

A casca de coco bruta (“in natura”) foi
tratada com ácido sulfúrico (H2SO4) e
formaldeído (HCHO) 37 %.16 A mistura foi
aquecida a 60 °C por 5h sob agitação contínua.
As amostras CCFP obtidas foram filtradas e
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lavadas repetidas vezes com água destilada, a
fim de se retirar o excesso do reagente, e seca
em estufa a 60 °C por 24 horas.15

2.4 Estudo de equilíbrio

solução padrão de EDTA. As capacidades de
adsorção foram calculadas com base na
Equação (1).

2.5 Estudo cinético e de mecanismo

O estudo de equilíbrio de adsorção foi
executado, inicialmente, agitando-se os
frascos cônicos de 100 mL contendo 50 mg do
adsorvente (CCFP) com 25 mL de solução de
Pb(II), na faixa de concentração de 50 a 500
mg.L-1. A agitação foi mantida em 150 rpm em
um agitador orbital. A temperatura foi
mantida a 25 oC. O tempo de agitação foi
fixado em 120 minutos, e o pH igual a 5,5 foi
mantido com tampão acético.
As concentrações antes e depois do estudo
de equilíbrio foram determinadas por
titulação complexiométrica, empregando uma

qt =

(Co−Ct).V
m

Em que: Ct (mg.L-1) é a concentração da
fase líquida de Pb(II), no tempo t (min), Co
(mg.L-1) representa a concentração inicial da
solução do metal; V(L). V corresponde à
alíquota da solução de metal empregada (em
litros).

2.6. Potencial de carga zero (PZC)

O instrumento Zetasizer Nano ZS (Malvern,
GBR) foi usado para medir o potencial zero de
todas as amostras.

3. Resultados e Discussão

O estudo cinético foi realizado mediante a
retirada das amostras do banho de equilíbrio
em intervalos de tempo de 2, 4, 6, 8, 10, 15,
20, 30, 40 e 50 minutos. A massa do
adsorvente usada foi de 50 mg em contato
com 25 mL de solução sintética de Pb(II). O
residual de Pb(II) e a concentração total, em
cada estudo cinético, foi quantificado da
mesma forma que no estudo de adsorção.
Após cada tempo, as amostras com o
adsorvente foram filtradas e armazenadas
para a titulação. A capacidade de adsorção foi
calculada de acordo com as concentrações do
metal e foram determinadas pela Equação (1).
(1)
O pH afeta a adsorção a medida em que
determina o grau de distribuição das espécies
químicas que devem ser removidas e por
influenciar na distribuição de cargas na
superfície do adsorvente. O PZC, potencial de
carga zero, é uma medida conveniente da
tendência de uma superfície se tornar positiva
ou negativamente carregada em função do
pH. É o valor requerido para que a carga
líquida do adsorvente seja nula, o chamado
ponto de carga zero (pHPZC). Para valores de
pH inferiores ao (pHPZC), a carga superficial é
positiva e a adsorção de ânions é favorecida e
para valores de pH superiores ao (pHPZC) a
carga superficial é negativa e a adsorção de
cátions é favorecida.17 Na Figura 1 é mostrado
o potencial de carga zero para a casca do coco
bruta (CCB) e modificada (CCFP) em função do
pH.

3.1 Potencial de carga zero (PZC)

1251

Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 5| |1248-1262|

da Silva, J. E. et al.

Figura 1. Ponto de carga zero (PZC) da casca de coco bruto (CCB) e casca de coco polimerizado
(CCFP)

3.2. Estudo de Equilíbrio

capacidade de adsorção mantendo-se
constante a massa do adsorvente.

A condição de equilíbrio é importante, pois
permite que seja feito a determinação
experimental da capacidade máxima de
adsorção em condições controladas. A
capacidade de adsorção q (mg.g-1) é a relação
entre a quantidade que é adsorvida de uma
determinada espécie química, por unidade de
massa do adsorvente. No estudo de equilíbrio
estuda-se, à temperatura constante, o efeito
da concentração da espécie química na
qe =

3.2.1. Isoterma de Langmuir
O modelo de Langmuir18 sugere que a
adsorção ocorre em uma superfície
homogênea, formando monocamada, sem
interação entre espécies adsorvidas. Este
modelo é descrito na forma não linear pela
Equação (2).

qmax. KL .Ce

(2)

(1+KL .Ce )

Em que: qe (mg.g-1) e Ce (mg.L-1) são a
quantidade de material adsorvido por unidade
de massa do adsorvente e concentração de
metal em solução (mantida em condições que
se atinja o equilíbrio), respectivamente, qmax
(mg.g-1) é a quantidade máxima do metal
adsorvido por unidade de massa de
adsorvente.
Na Tabela 1 é mostrado a capacidade
máxima de adsorção qmax (mg.g-1) e a
constante de Langmuir KL(L.mg-1) para o
adsorvente CCFP, os valores encontrados
foram 120,48 mg.g-1 e 1,59x10-2 L.mg.-1,
respectivamente. Na Figura 2 é mostrada a
isoterma de adsorção para a remoção de Pb
(II) com CCFP. Observa-se que os dados

teóricos do modelo de Langmuir e os
experimentais são concordantes em todas as
faixas de concentrações estudadas.

3.2.2. Isoterma de Freundlich

A equação referente à isoterma de equilíbrio
de Freundlich é uma equação empírica usada
para a descrição da adsorção. O modelo
sugere que a adsorção ocorre com formação
de multicamadas (energias de adsorção
diferentes) com interação entre moléculas
adsorvidas.19 O modelo de Freundlich é
expresso pela Equação (3).
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qe = K F . Ce1/n

(3)

Em que: qe (mg.g-1) é a quantidade de
equilíbrio adsorvida, Ce (mg.L-1) é a
concentração de equilíbrio do adsorvato. KF e
n são constantes de Freundlich relacionadas à
capacidade de adsorção e o coeficiente de
afinidade, respectivamente.

Freundlich que pode ser observado na Figura
(2).

Os parâmetros KF e n são mostrados na
Tabela 1 com valores iguais a 17,33 e 3,25,
respectivamente. De acordo com a
literatura,20 em média, a adsorção favorável
tende a ter o valor de n entre 1 e 10. O valor
encontrado para n sugere que há afinidade do
íon Pb(II) pela superfície do adsorvente CCFP.
Os dados se ajustaram bem ao modelo de

A isoterma de Temkin assume que o calor de
adsorção de todas as moléculas adsorvidas
diminui linearmente com a cobertura devido à
interação adsorvente-adsorvato, e que a
adsorção é caracterizada por uma distribuição
uniforme de energias de ligação.21 O modelo
de Temkin é definido pela Equação (4).

3.2.3. Isoterma de Temkin

RT

θ = ∆Q lnK 0 . Ce

(4)

valores de -15,77 kJ.mol-1 e 0,75 L.mg-1,
respectivamente.

Em que: (qe/qm) é a cobertura fracionada;
kT (L.mg-1) é a constante de equilíbrio de
Temkin; R (J.K-1) constante dos gases; T(K) é a
temperatura absoluta e ΔQ = (-ΔH) (kJ.mol-1) é
a variação da energia de adsorção.

O valor de ΔH negativo sugere que a
adsorção de Pb(II) no adsorvente CCFP,
ocorreu por um processo exotérmico.

De acordo com o modelo de Temkin, os
parâmetros (Tabela 1), energia de adsorção
(ΔH) e constante de Temkin kT assumiram

A Figura (2) ilustra os dados teóricos que têm
uma boa concordância com os dados
experimentais.

Tabela 1. Parâmetros dos modelos não-lineares de Langmuir, Freundlich e Temkin, para a
adsorção de Pb(II) no adsorvente CCFP
Modelos
Langmuir

Parâmetros
-1

120,48

Qmax. (mg.g )
-1

1,59x10-2
0,72

kL (mg.L )
2
Freundlich

N
-1

-1 1/n

kF ((mg.g )(L.mg )

Temkin

2

0,18

ΔH (kJ.mol -1)
-1
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)

3,25
17,33

-15,77

kT (L.mg )

0,39



1,06

2
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3.3. Análise de regressão não linear (χ2)
A função estatística Qui-quadrado (χ2), é
basicamente, a soma dos quadrados das
diferenças entre os dados experimentais e os
χ2 = ∑

dados previstos teoricamente dos modelos.
Assim, se os dados de modelo foram
semelhantes aos dados experimentais, χ2
(Equação 5) será um número pequeno e viceversa.

(qexp −qcal )2
qcal

Com base na Equação 5 foram calculados
os valores da função erro χ2, que estão
representados na Tabela 1. Os valores de χ2
para Langmuir (χ2 = 0,78), Freundlich (χ2 =
0,18) e Temkin (χ2 = 1,06) sugerem que os
modelos apresentaram baixos erros na
descrição do fenômeno, o que explica a boa

(5)

concordância entre dados experimentais e
teóricos. Na Figura 2 é mostrada a
comparação entre os dados teóricos e
experimentais para os três modelos de
isotermas, aplicados no estudo de equilíbrio.
Observa-se a boa concordância entre os
resultados.

Figura 2. Isoterma de adsorção de Pb(II) sobre a CCFP, empregando regressão não linear dos
modelos de Langmuir, Temkin e Freundlich. Condições: dose de adsorvente 2 g.L-1; velocidade
de agitação 150 rpm; pH = 5,5; Temperatura 30 °C

3.4. Estudo cinético e mecanismo

3.4.1 Efeito da concentração inicial do
adsorvato

A Figura 3 ilustra o efeito do tempo de
contato sobre a adsorção em batelada com
amostras em concentrações iniciais de 100,

300 e 500 mg.L-1 de Pb(II) a 25 °C. A
quantidade de adsorção aumenta com o
tempo na fase inicial. (0-10 min), até atingir
um tempo de equilíbrio de aproximadamente
30 min. A partir do tempo de equilíbrio o
aumento adicional no tempo de contato teve
um efeito insignificante sobre a quantidade de
adsorção. A adsorção rápida em diferentes
concentrações de Pb(II) nos primeiros minutos
(<2 min) pode ser atribuída à disponibilidade
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de um grande número de sítios disponíveis no
CCFP no estágio inicial da adsorção. A taxa de

adsorção diminui gradualmente durante o
processo de adsorção até atingir o equilíbrio.

Figura 3. Avaliação da quantidade de adsorção de Pb(II) com o tempo, para diferentes
concentrações. Condições: dose de adsorvente 2 g.L-1; Velocidade 150 rpm; pH = 5,5;
Temperatura 30 °C

3.4.2. Modelos cinéticos

3.4.2.1. Pseudo-primeira ordem

O estudo cinético de adsorção de Pb(II) em
CCFP utilizou os modelos cinéticos de pseudoprimeira ordem, pseudo-segunda ordem e
equação de Elovich. A determinação dos
parâmetros foi obtida por meio de regressão
não linear. Os resultados estão listados na
Tabela 2.

Este modelo avalia se a cinética de
adsorção
dos
íons
metálicos
é
prioritariamente controlada por difusão
externa, e independe da concentração do
adsorvato.22 É definido devidamente pela
forma não linear expressa na Equação (6).

qt = qe (1 − e−k1 t )
Em que: qe (mg.g-1) é a quantidade
adsorvida na fase sólida no equilíbrio; q(t)
(mg.g-1) quantidade de metal adsorvido no
tempo t; t (min) tempo; k1 (min-1) constante de
velocidade de pseudo-primeira ordem.
As constantes de velocidade de primeira
ordem k1 para 100, 300 e 500 mg.L-1 de Pb(II)
foram 1,2x10-1, 9,7x10-2 e 1,3x10-1, min-1
respectivamente, os valores estão na Tabela
2.
qt =
1255

k2 q2e t
1+k2 qe t

(6)
3.4.2.2. Pseudo-segunda ordem

A taxa de adsorção no modelo de pseudosegunda ordem é dependente da quantidade
da espécie química adsorvida na superfície do
adsorvente e a quantidade adsorvida no
estado de equilíbrio.23 O modelo de pseudosegunda ordem pode ser representado pela
Equação (7).

(7)
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Em que: k2 (g.mg.min-1) é a constante de
velocidade de modelo de pseudo-segunda
ordem.
Na tabela 2 são listados os valores de k2
para as concentrações de 100, 300 e 500 mg.L1
com valores 9,15x10-3; 3,3x10-3; 1,21x10-2
g.mg-1.min-1 respectivamente, Na mesma
tabela é mostrado os valores de qe iguais a
26,77; 51,38; 109,08 mg.g-1 respectivamente.
Os valores de χ2 iguais a 0,31, 0,25, e 1,48
mg.L-1 respectivamente, mostrando que o
modelo de segunda ordem apresentou
menores valores de χ2, indicando assim menor
erro. Comprovando que o modelo de pseudosegunda se ajustou melhor em comparação ao
modelo de primeira ordem. A curva de
adsorção para o modelo de pseudo-segunda
ordem é mostrada na Figura (4).

3.4.2.3. Equação de Elovich
A equação de Elovich assume que as
superfícies sólidas reais são energeticamente
heterogêneo e que nem dessorção nem
qt =

1
ln(1
β

interações entre as espécies adsorvidas
podem afetar substancialmente a cinética de
adsorção em baixa cobertura de superfície. O
efeito crucial da heterogeneidade de energia
na superfície em equilíbrio de adsorção nos
sistemas de gás / sólido.24 A equação não
linear de Elovich é expressada de acordo com
a Equação (8).
Em que: α (mg g-1 min-1) é a taxa de
adsorção inicial e  (mg.g-1) representa a
constante de dessorção.
Na tabela 2 estão disponíveis os valores
correspondentes a taxa de adsorção inicial
para 100, 200 e 300 mg.L-1 de 17,52, 14,00,
21,37 mg.g-1.min-1respectivamente e da
constante de dessorção  iguais a 0,22, 1,20,
0,41 mg.g-1 respectivamente, revelando
valores altos de α e baixos valores de .
É possível observar na Figura (4) a boa
concordância dos resultados teóricos do
modelo de Elovich com os dados
experimentais, isso sugere que o processo
envolve uma quimissorção.

+ αβt)
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Figura 4. Cinética de adsorção de íons Pb(II) no adsorvente CCFP. Condições experimentais:
Concentração do íon Pb(II) (a)100 mg.L-1 de Pb(II), (b) 300 mg.L-1 Pb(II), (c) 500 mg.L-1 de Pb(II).
Dosagem de adsorvente: 2g.L-1

Tabela 2. Comparação dos parâmetros não lineares de pseudo-primeira ordem, pseudosegunda ordem, e equação de Elovich e de qe calculados e experimentais

100 mg.L-1

300 mg.L-1

500 mg.L-1

qe (mg.g-1)

28,01
25,15

47,11
44,33

95
90,14

K1 (min-1)

0,12

0,13

3,31

9,7x10-2
5,71

25,15
26,77

51,38
44,33

109,08
95,00

9,15x10-3
0,31

3,3x10-3
0,25

1,21x10-2
1,48

a (mg.g.min-1)

17,52

14,00

21,37

 (mg.g-1)


0,20

0,084

0,037

0,22

1,22

0,41

Modelos
Pseudo primeira ordem
qe (exp)




Pseudo segunda ordem
qe (exp)
-1

qe (mg.g )
K2 (g.mg-1.min-1)

Equação de Elovich
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3.4.3. Estudo de mecanismo

3.4.3.1. Modelo de Webber Morris

O mecanismo de adsorção para a remoção
de qualquer espécie química pode-se envolver
as seguintes etapas: (a) difusão intrafilme
através da camada do solvente que envolve o
adsorvente, (b) difusão intraporo, e (c)
adsorção da espécie química na superfície do
adsorvente.15

De acordo com Weber e Morris,25 se a
difusão intrafilme é o fator determinante da
taxa de adsorção, a remoção do adsorvato
varia com a raiz quadrada do tempo como
mostrado na Equação (9).

qt = kdt1/2 + C
Em que: qt (mg.g-1) é a quantidade de
espécies químicas adsorvidas no momento t; t
(min) é o tempo; kd (mg.g-1.min-1/2) é o
coeficiente de difusão no sólido.
O valor de C fornece informações sobre a
espessura do filme de solvente que envolve o
adsorvente. Em geral, quanto maior for o valor
de C (coeficiente linear), maior será a
espessura do filme e por consequência maior
será seu efeito na taxa de adsorção. Diz-se,
neste caso, que o mecanismo de adsorção é
controlado pela difusão intrafilme. Quando C

kd =

(9)

tem valores próximos ou igual a zero diz-se
que o mecanismo de adsorção é controlado
pela difusão intraporo (ou seja, a porosidade
da superfície é determinante na adsorção). Se
a difusão intraporo é controladora, então qt
versus t1/2 será linear, e a reta passará pela
origem ou vizinhança.25
Na Equação (10),13 kd (mg.g.min-1/2) é
definida como taxa de difusão e está
relacionada com o coeficiente de difusão (D)
pela Equação (10).

6qe D
√
R
π

(10)

Tabela 3. Valores do coeficiente de difusão de poros, Constante de difusão, coeficiente de
determinação para o modelo de Webber-Morris para diferentes concentrações de Pb(II)
Co

Kd

C

(mg.L-1)

(mg.g.min-1/2 )

(mg.g-1)

100

4,14

4,31

0.961

2,96x10-6

300

9,23

1,31

0.987

4,74x10-6

500

17,33

2,57

0.995

3,64x10-6

R2

D
(cm 2.s -1)

Em que: R (cm) é o raio da partícula; D
(cm2.min-1) é o coeficiente de difusão e qe
(mg.g-1) é a concentração da fase sólida em
equilíbrio.

linear, mostrando que para todas as
concentrações estudadas a extrapolação da
reta não passou próxima a origem (C≠0, ver
tabela 3).

A Figura 5 é um gráfico da função de t 1/2
versus qt que confirma a validade da relação

O resultado sugere a formação de uma
película, indicando que a difusão intrafilme é

Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 5| |1248-1262|

1258

da Silva, J. E. et al.

o mecanismo controlador do processo de
adsorção. Considerando 100, 300 e 500 mg.L-1
de Pb(II) e aplicando o modelo de Webber
Morris na primeira etapa, os valores de Kd
foram de 4,14, 9,23, 17,33 mg.g.min-1/2
respectivamente. Na tabela 3 são listados os
parâmetros do modelo de Weber-Morris e os

valores da constante de difusão D. obtidos de
(10). De acordo com os resultados, para as três
concentrações estudas, verificou-se que para
tempos acima de 1 minuto predominou a
difusão infrafilme no processo de adsorção de
Pb(II) sobre a superfície do adsorvente CCFP.

Figura 5. Gráfico do modelo de Weber-Morris para a adsorção de Pb(II) em CCFP para a
concentração inicial de 100, 300 e 500 mg.L-1. Dose de adsorvente = 2 g L-1

3.4.3.2. Modelo de Boyd

dados cinéticos foram investigados pelo
modelo de Boyd27 que assume que se a
difusão dentro dos poros for a etapa limitante
da taxa de adsorção, então os resultados
podem ser expressos de acordo com a
Equação 11.

O modelo de Webber-Morris26 não
permite, com precisão, que se saiba o que
ocorre nas proximidades de t=0, pois a
equação envolve t1/2. Desta forma não é
possível estimar se nos estágios iniciais
(abaixo de 1 minuto no gráfico) predomina ou
não a difusão intraporo. Então para confirmar
o tipo de difusão nas imediações de t=0 os
𝟔

Em que: B é uma constante, e F é a
capacidade fracional do equilíbrio em tempos
diferentes dado pela Equação 12.

1

2 Bt)

(−π
F = 1 − (𝛑𝟐) ∑∞
n=1 (n2 ) e

qt

F = qe

(12)

m que: qe e qt são, respectivamente, as
capacidades de adsorção no equilíbrio e no
tempo t em (mg.g-1). O termo Bt é calculado
pelas seguintes equações de Reichenberg.28

1259

(11)

O coeficiente de difusão D (cm2.min-1) está
relacionado à constante de Boyd através da
Equação (15).
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Para F> 0,85 Bt = −0.4977 − ln(1 − F)

Para F < 0,85,

𝐵=

Bt = (√π

𝜋2 𝐷
𝑑2

Em que: D é coeficiente de difusão
(cm2.min-1); d é o diâmetro médio das
partículas (cm) e B é a constante de Boyd.
Para aplicar este modelo, o termo Bt do
produto é calculado para cada valor de F, em
Seguida, os valores Bt resultantes são
plotados versus o tempo (t). Se o gráfico for
linear, então a inclinação é igual a B. Uma
interceptação em zero do segmento linear
que começa de t=0 implicaria que a difusão
intraporo é quem controla a taxa de adsorção
durante todo o tempo de adsorção.

π2 F
)
3

− √π − (

(13)

(14)

(15)

Aplicando (15) foi obtido as constantes de
difusão 2,23x10-4, 1,73x10-4 e 1,04x10-4 para
as concentrações 500, 300 e 100 mg.L-1. Na
figura 6 é mostrado o gráfico de Boyd para a
adsorção de íon Pb(II) no CCFP. O gráfico
mostra que nas imediações de t=0 (t<1min) a
adsorção é controlada por uma difusão
intraporo, pois o coeficiente linear das
equações da reta aproxima-se de zero para
todas as concentrações estudadas.

Figura 6. Gráfico do modelo de Boyd para adsorção de 100, 300 e 500 mg.L-1 de Pb(II) em
CCFP. Para F> 0,85 aplicado pela Equação (13) e para F <0,85 aplicado pela Equação (14)

4. Conclusão
Verificou-se que a remoção de Pb(II) de
solução aquosa por adsorvente modificado
CCFP foi eficaz. O estudo de equilíbrio
mostrou que os modelos de Langmuir,
Freundlich, e Temkin descreveram bem o

processo de adsorção. A cinética de adsorção
indicou que o equilíbrio de adsorção foi
alcançado dentro de 30 min para as condições
estudadas e o mecanismo de adsorção
empregando o modelo de Webber–Morris
mostrou que a difusão intraporo predomina
para tempos < 1 minuto. O modelo de Boyd
mostrou que o mecanismo muda para difusão
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intrafilme em t > 1 minuto. A equação de
Elovich mostrou que o processo de adsorção
envolveu uma quimissorção. A análise dos
modelos cinéticos pelo método não-linear
mostrou que os dados experimentais foram
melhor descritos pelo modelo de Pseudosegunda ordem com menor valor da função
erro qui-quadrado. Os resultados mostraram
que o adsorvente CCFP pode ser empregado
para a remoção de Pb(II) de efluentes
industriais.
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