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Resumo – A adsorção em solução aquosa de Benzeno (B), Tolueno (T), Etilbenzeno (E) e Xileno 

(X) (compostos BTEX) em zeólita modificada foram investigados. Estudos de equilíbrio e cinética 

multicomponentes foram realizados usando sistema em batelada. Além disso, um modelo 

matemático foi desenvolvido para descrever a cinética de transferência de massa em coluna de leito 

fixo. Os efeitos da constante de equilíbrio de adsorção, da disperção axial, da transferência de massa 

externa e da resistência à difusão intra-partícula nas curvas de ruptura foram estudadas. A cinética 

de adsorção foi ajustada ao modelo de difusão homogênea. Os tempos de ruptura dos BTEX 

aumentaram com o aumento da altura de leito e diminuíram com o aumento da vazão volumétrica. 

O modelo matemático e a metodologia numérica que forma aplicados representaram o processo de 

adsorção com boa precisão, permitindo que outras situações sejam simuladas. 
 

Palavras-Chave – Adsorção multicomponente, aromáticos, cinética. 
 

 

MULTICOMPONENT ADSORPTION OF BTEX COMPOUNDS IN 

MODIFIED ZEOLITE – EXPERIMENTS, MATHEMATICAL MODELING 

AND NUMERICAL SIMULATION 

 

Abstract – The adsorption of aqueous solutions of benzene (B), toluene (T), ethylbenzene (E) and 

xylene (X) (BTEX compounds) on modified zeolite has been investigated. Multi-component 

kinetics and equilibrium studies were carried out using a batch system. Furthermore, a mathematical 

model was built to describe the mass transfer kinetics in a fixed-bed column. The effects of constant 

adsorption equilibrium, axial dispersion, external mass transfer and intra-particle diffusion 

resistance on breakthrough curves were studied. The adsorption kinetics were adjusted to the 

homogeneous diffusion model. The breakthrough times of the BTEX compounds increased with an 

increase in bed height of the adsorbent and decreased with an increase in the flow. The 

mathematical model and the numerical methodology that were applied, represented the real 

adsorption process with good precision, allowing other situations to be simulated. 
 

Keywords – Multi-component adsorption, aromatics, kinetics. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) constituem uma preocupação particular 

pela sua toxicidade, sendo introduzidos no meio ambiente pela oxidação incompleta dos 

combustíveis fósseis, pelo descarte de efluentes industriais, por derrames durante o transporte e por 

vazamentos em postos de combustíveis, contaminando o solo, água e ar, acumulando-se, 

principalmente, nas águas subterrâneas [Finotti et al (2001)]. Esses compostos são extremamente 

prejudiciais à saúde humana, apresentando toxicidade crônica mesmo em pequenas concentrações, 

podendo levar a lesões do sistema nervoso central. Tecnologias convencionais e avançadas vêm 

sendo utilizadas na tentativa de tratamento e remediação de áreas contaminadas bem como diminuir 

os altos custos das tecnologias existentes. As tecnologias aplicadas na remoção de compostos 

orgânicos são geralmente tratamento biológico, filtração por membrana, adsorção em carvão 

ativado ou adsorção em zeólitas sintéticas [Vidal et al., 2011; 2012]. 

As zeólitas são minerais de alumino-silicatos de origem natural que são caracterizadas por 

estruturas em rede cristalina, grande área superficial e uma eficiente capacidade de troca catiônica. 

Moléculas de surfactantes catiônicos, tais como o brometo de hexadeciltrimetilamônio, tem alta 

afinidade pela superfície da zeólita podendo tanto trocar a carga superficial quanto neutralizá-la. O 

surfactante confere a zeólita propriedades hidrofóbicas na sua superfície, tornando-a adequada para 

retenção de compostos orgânicos, como os BTEX [Ranck et al (2005)]. 

Os parâmetros de adsorção são usados para modelagem do sistema a fim de prever a 

qualidade do efluente, sob diversas condições operacionais. Os parâmetros de processo tais como as 

constantes das isotermas e coeficientes de transferência de massa são obtidos a partir dos estudos 

em batelada. Os parâmetros que são responsáveis pela operação de transferência de massa são  

coeficiente de transferência de massa externa e a difusividade intrapartícula ou coeficiente de 

difusão superficial para o modelo de difusão em fase sólida homogênea [Sulaymon e Ahmed 

(2008)]. 

O objetivo do presente trabalho foi estudar o equilíbrio e a cinética de adsorção na remoção 

de BTEX de soluções aquosas usando zeólita sintética modificada e comparar os resultados 

experimentais com a simulação envolvendo solução numérica dos parâmetros do modelo geral, que 

incluem dispersão axial, transferência de massa no filme, resistência à difusão no poro e isotermas 

não-lineares. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Reagentes e soluções 

O surfactante brometo de Hexadeciltrimetil amônio (Sigma-Aldrich), zeólita NaY (Policlay 

Nanotech Fortaleza, Ceará, Brasil) e água deionizada foram usadas no preparo da zeólita 

funcionalizada. Padrões de BTEX (2 g L
-1

 de cada componente: benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno) (Sigma-Aldrich), metanol grau HPLC e água destilada foram usados nos experimentos de 

adsorção. As soluções foram preparadas imediatamente antes do uso por diluição apropriada a partir 

das soluções estoque. 

2.2. Preparo da zeólita sintética modificada (SMZ-100) 

A modificação da zeólita foi realizada segundo Vidal et al. (2012). 
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2.3. Cinética de adsorção 

Frascos lacrados (50 mL) contendo 300 da SMZ-100 e 10 mL de solução de BTEX (10 mg L
-

1
 de cada composto) foram agitados a 300 rpm sem ajuste de pH. Alíquotas de um microlitro do 

sobrenadante foram coletadas em 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 1140 e 2880 min., 

respectivamente. Os experimentos foram realizados em duplicata. 

2.4. Determinação dos compostos de BTEX por cromatografia gasosa acoplada a 

espetrômetro de massa. 

A quantificação dos BTEX foi realizada por cromatografia em fase gasosa com detecção por 

espectrômetro de massas GCMS-QP2010 PLUS (Shimadzu, Japão). O gás de arraste hélio foi 

utilizado com fluxo de 1 mL/min e pressão de 53,5 KPa. O volume de injeção foi de 1 µL, no modo 

splitless. Foi utilizada coluna DB-5 com 30m de comprimento, 0,25 mm d.i. e espessura do filme da 

fase estacionária de 0,25 µm . O programa de temperatura começou em 40 °C por 1 min., 

incrementando a uma taxa de 5 °C min
-1

 até 70 °C, seguido por incrementos de 20 °C min
-1

 até 200 

°C. Os picos dos compostos p-xileno e m-xileno não ficaram bem resolvidos com este método e 

foram tratados como um único composto. 

2.5. Simulação numérica 

Esta metodologia está baseada no modelo matemático descrito por Chatzopoulos e Varma 

(1995). O modelo matemático é um modelo agrupado de difusão nos poros que considera as 

resistências de transferência de massa interna e externa à partícula do adsorvente. O coeficiente de 

difusão na superfície da partícula aumenta exponencialmente com a cobertura da superfície de 

acordo com a seguinte expressão: 

  ( )         [  (
 

    
)]                                                                                   (1) 

A variável efD (cm
2
/s) representa o coeficiente de difusão em q = 0, k é um parâmetro da 

Equação (1), q é a concentração do soluto na fase sólida e qsat (mg g
-1

) é a concentração do soluto de 

saturação na superfície. A Equação (1) foi incorporada no modelo de adsorção para levar em conta 

a variação do coeficiente de difusão na superfície, efD , com o tempo experimental e a posição 

dentro das partículas [Chatzopoulos e Varma (1995)]. Neste caso, a concentração na fase líquida do 

soluto, C (mg L
-1

), varia com a posição axial, z (cm), e tempo, t (s), enquanto que a concentração na 

fase sólida, q (mg g
-1

), é função da posição radial, r (cm), dentro da partícula. Assumindo-se um 

processo isotérmico devido à elevada capacidade calorífica da água; partículas de adsorvente 

esféricas e rápida cinética de adsorção, o balanço de massa do soluto na fase sólida é dado pela 

Equação (2): 
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Em que s  (g cm
-3

) é a densidade aparente do sólido, fk (cm
2
 s

-1
) é o coeficiente de 

transferência de massa externa e eC (mg L
-1

) é a concentração de soluto na fase líquida na interface 

sólido-líquido. A condição inicial empregada para descrever o modelo para fase sólida impõe que, 

em   r e z ao longo do leito no tempo zero, a concentração na fase sólida é igual à zero para a 

adsorção. As condições de contorno empregadas no modelo são de simetria e de igualdade dos 

fluxos. Na ausência da dispersão axial do soluto no leito, o balanço de massa na fase fluida 

juntamente com as condições iniciais e de contorno, é expresso pela Equação (3). Em que (3a) e 

(3b) são as condições iniciais e de contorno, respectivamente, para esta equação: 

  

  
  

  

  
 
  

  
  

  (     )

  
    (     )                                                                       (3) 

                                                                                                    (3a) 

                              ( )                                                                      (3b) 

Onde sv (cm/s) é a velocidade superficial do líquido no leito, L  é a porosidade do leito e R é 

o raio da partícula adsorvente. A condição de contorno de tempo variável, na entrada do leito na 

Equação (6b), foi empregada principalmente para dar mais flexibilidade ao modelo, a fim de que ele 

possa lidar com os experimentos sob condições de concentração de entrada variáveis. 

A concentração de soluto na fase líquida e na fase sólida, na interface sólido-líquido, pode ser 

relacionada através de uma isoterma de equilíbrio. O modelo de isoterma multicomponente 

utilizado neste trabalho foi a isoterma de Langmuir, expressa pela Eq. (4) no qual max iq  e LiK foram 

obtidos do ajuste aos dados experimentais multicomponentes [Sulaymon e Ahmed (2008)]. 

     
            

   ∑       
 
   

                                                                                                   (4) 

O método de Volumes Finitos [Maliska (1995)] é utilizado para discretizar as equações de 

conservação. Sua escolha deve-se ao fato de o mesmo garantir a conservação das grandezas 

envolvidas, tanto ao nível elementar como global. Neste trabalho é utilizada a formulação explícita, 

e a malha estruturada unidimensional para armazenar os pontos discretos. Na malha computacional, 

foi utilizado o arranjo co-localizado das variáveis, onde todas as variáveis são armazenadas no 

centro dos volumes de controle. Para a avaliação das variáveis e de suas derivadas nas faces dos 

volumes de controle são utilizadas as funções de interpolações Weight Upstream Differencing 

Scheme (WUDS) ao longo da coluna e o Esquema de Diferenças Centrais (CDS) ao longo da 

partícula. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Cinética de adsorção  

O estudo da cinética de adsorção foi realizado para verificar o tempo necessário até o sistema 

atingir o equilíbrio de adsorção. A partir dos resultados obtidos no ensaio cinético para adsorção dos 

BTEX em solução pelo SMZ-100 foi verificado que o tempo de equilíbrio foi de 6 horas para todos 

os BTEX (Figura 8). Segundo Fernandes (2005) a cinética de adsorção é rápida inicialmente em 

virtude de a adsorção ocorrer principalmente na superfície externa, seguida por uma etapa lenta de 

adsorção na superfície interna do adsorvente. Se o adsorvente tem baixa microporosidade, não 

acessível às moléculas do soluto, a cinética de adsorção é mais rápida quando comparada com 

adsorvente com grande volume de microporos. O volume de microporos em zeólitas é considerado 

grande, explicando assim a cinética de adsorção mais lenta.  
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A Figura 1 apresenta as cinéticas de adsorção multicomponente, para os compostos BTEX. As 

concentrações de cada contaminante estudadas na mistura foram 10 mg L
-1

; a temperatura foi 

mantida constante em 28 ºC e o pH inicial de adsorção foi de 7. Os dados experimentais das 

cinéticas de adsorção dos compostos BTEX multicomponentes (Fig. 1) foram ajustados pelo 

modelo de difusão homogênea na partícula, conforme Eq. 5, [Ruthven (1984)] e são apresentados 

na Figura 1. 

  

  
  

 

  
 
 

  
{       

  

  
}                                                                                           (5) 

com as seguintes condições iniciais e de contorno: 

  (   )             (   )       
  

  
|
   

                                                            (6) 

onde r (cm) é a posição no raio em relação ao centro da partícula considerada esférica, t  (s) é 

o tempo e efD é o coeficiente de difusividade efetiva. 

 

Figura 1 – Cinética de adsorção multicomponente dos compostos BTEX e o ajuste da difusividade efetiva (Def). 

Condições: 10 mg/L, m = 300 mg, V = 10 mL e T = 28 + 2 ºC ºC. 

3.2 Validação e resultados 

Com o objetivo de validar o modelo matemático proposto e a metodologia numérica 

desenvolvida, são resolvidas as equações que descrevem o processo de adsorção dos compostos 

BTX (benzeno, tolueno e o-xileno) na mistura tricomponente utilizando uma coluna de leito fixo. 

Os resultados obtidos pela simulação numérica são comparados com os dados experimentais de Luz 

(2012). A coluna utilizada para obter os dados experimentais possui comprimento de 7,0 cm e 

diâmetro interno de 1,2 cm, preenchida com carvão de casca de coco ativado termicamente. Uma 

descrição mais detalhada do experimento, da validação e do resultado podem ser encontrados em 

Luz (2012). Os parâmetros de entrada do modelo para determinar os perfis de concentração dos 

compostos BTX na mistura são apresentados na Tabela 2. 

3.2.1 Simulação da Cinética de adsorção em coluna de leito fixo dos compostos BTEX 

A Tabela 1 apresenta as condições e os parâmetros necessários para a determinação das 

curvas de ruptura dos compostos BTEX na mistura, utilizando os parâmetros cinéticos e de 

equilíbrio determinados experimentalmente no trabalho de Vidal et al. (2012). A isoterma utilizada 

para descrever os dados de equilíbrio obtidos experimentalmente foi a isoterma de Langmuir 

multicomponente. Com o objetivo de predizer as condições de operação de um processo de 
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adsorção, realizou-se uma análise de sensibilidade paramétrica das condições de operações do 

sistema. Os parâmetros estudados incluem: vazão volumétrica de alimentação, Q = 30 e 40 ml min
-1

 

(Figura 2(a)), altura do leito, L = 7,0 e 10,0 cm (Figura 2(b))e a porosidade do leito, εL = 0,26 e 0,36 

(Figura 2(c)). 

Tabela 1 - Parâmetros utilizados para obtenção das curvas de ruptura multicomponente dos compostos 

BTEX em zeólita modificada. 

Parâmetros Benzeno Tolueno Etilbenzeno m,p-Xileno o-Xileno 

Cin (mg/L) 10 10 10 10 10 

L (adim) 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 

mD  (cm
2
/s) 9.8x10

-6
 8.6x10

-6
 7.8x10

-6
 8.4x10

-6
 8.4x10

-6
 

efD (cm
2
/h) 1.39 x10

-9
 1.11 x10

-10
 1.11 x10

-9
 5.56 x10

-10
 9.72 x10

-10
 

s  (g/L) 472.8 472.8 472.8 472.8 472.8 

pd  (cm) 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

cD (cm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Q  (mL/min) 40 40 40 40 40 

T (ºC) 28 28 28 28 28 

L (cm) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

b (L/g) 0.000 0.015 0.392 0.105 0.145 

maxq (mg/g) 150.420 152.413 162.219 175.322 164.579 

Observa-se pela Figura 2 que a ordem de adsorção dos contaminantes nos sítios ativos do 

adsorvente segue a ordem mp-xileno, etilbenzeno, o-xileno, tolueno e benzeno, corroborando com 

dados da literatura [Daifullah e Girgis (2003)]. A adsorção favorável desta ordem dos compostos 

pode ser explicada com a diminuição da solubilidade e aumento da massa molar dos contaminantes 

[Daifullah e Girgis (2003)]. No caso dos sistemas multicomponentes, no estágio inicial, há uma 

grande quantidade de sítios ativos, e todos os componentes são adsorvidos aos sítios ativos 

livremente. Com o avanço do tempo, os compostos fortemente adsorvidos (maior afinidade 

adsorvente-adsorvato) tendem a ocupar os sítios ativos antes ocupados pelos compostos fracamente 

adsorvidos. O resultado é que a concentração do componente fracamente adsorvido na fase fluida 

aumenta [Sulaymon e Ahmed (2008)]. Consequentemente, os compostos fracamente adsorvidos 

eluem da coluna resultando numa concentração final maior que a inicial. Isto pode ser observado 

nas curvas dos compostos o-xileno, etilbenzeno, tolueno e benzeno que ao atingirem a saturação 

(C/Cin = 1) começam a eluir dando lugar ao mp-xileno que é o composto mais fortemente adsorvido 

e cuja a curva apresenta o perfil de uma curva de ruptura comum. 

Na Figura 2(a) é observado que à medida que a vazão aumenta os tempos de ruptura dos 

compostos BTEX estudados sofrem um decréscimo, assim como diminuem as capacidades de 

adsorção da zeólita para cada composto. O aumento da vazão implica na redução do tempo de 

detenção hidráulica (TDH - razão entre o volume da coluna e a vazão) do adsorvato dentro da 

coluna. Cooney (1999) cita que o TDH é um parâmetro típico de operação e design para o uso de 

colunas. Tempos de residência elevados podem conduzir a um decréscimo na remoção do 

contaminante, ao passo que tempos menores não permitem um efetivo contato para que ocorra a 

interação entre sorvente e sorvato [Cooney, 1999]. Neste trabalho, o TDH diminuiu de 15,6 para 

11,8 segundos quando a vazão cresceu de 30 para 40 mL min
-1

, resultando numa redução da 

capacidade de adsorção. 
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A Fig. 2(b) mostra que o tempo de ruptura dos compostos BTEX estudados aumentou em 

função do aumento da altura do leito adsorvente. A literatura relata que quanto maior a altura de 

leito do meio adsorvente, maior será o tempo de serviço da coluna, já que a área superficial do 

material aumenta assim como a quantidade de sítios ativos disponíveis para interação sorvato-

sorbente. Além disso, a capacidade de adsorção do material também aumenta com o aumento da 

altura do leito adsorvente [Cooney (1999)]. O TDH passa de 11,8 para 16,9 segundos quando a 

altura do leito aumenta de 7,0 para 10,0 cm, aumentando assim o tempo de serviço da coluna. 

Já na Figura 2(c) observa-se que o aumento na porosidade do leito resultou num aumento de 

espaços vazios diminuindo assim o número de sítios ativos dentro da coluna. Como consequência, a 

capacidade de adsorção do leito será menor assim como os tempos de ruptura. Esse efeito foi mais 

pronunciado para os compostos cujo tempo de ruptura foi maior. Para o tolueno, por exemplo, as 

curvas de ruptura para as três porosidades as curvas praticamente se sobrepuseram, enquanto para o 

m,p-xileno, o tempo de ruptura aumentou de aproximadamente de 8 para 10 h quando a porosidade 

do leito diminuiu de 0,41 para 0,26. 

 

Figura 2 – Resultado numérico das curvas de ruptura multicomponente dos compostos BTEX para: (a) diferentes 

vazões de entrada na coluna 30 e 40 mL min
-1

 (Cin = 10 mg L
-1

; εL = 0,26; L = 7,0); (b) diferentes alturas de leito 7 e 10 

cm (Cin = 10 mg L
-1

; εL = 0,26; Q = 40,0ml min
-1

) e (c) diferentes porosidades do leito 0,26, 0,36 e 0,41 (Cin = 10 mg L
-

1
; L = 7,0 cm; Q = 40,0ml min

-1
). 
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4. CONCLUSÃO 

A cinética mostrou que o equilíbrio de adsorção foi alcançado em 6h. 

O tempo de ruptura dos compostos BTEX estudados aumentou em função do aumento da 

altura do leito adsorvente assim como a capacidade de adsorção do adsorvente. À medida que a 

vazão e a porosidade aumentam, os tempos de ruptura dos compostos BTEX estudados sofrem um 

decréscimo. 

O modelo matemático utilizado e a metodologia numérica empregada representaram com boa 

precisão o real processo de adsorção, permitindo que outras situações sejam feitas. 
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