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RESUMO 

Os recursos hídricos propícios ao consumo humano vêm sofrendo com diversos casos 
de contaminação e desperdício ano após ano. Muitas dessas contaminações são 
originárias de processos industriais e de mineração, os quais têm uma participação 
negativa no meio ambiente através de efluentes e rejeitos contendo metais tóxicos. 
Motivando a indústria da mineração a investir em novas tecnologias práticas e 
economicamente viáveis para que possa reaproveitar o metal residual nos rejeitos, 
devolver ao meio ambiente uma água de melhor qualidade e que atenda as condições 
legais de despejo. A adsorção por biomassa vem se revelando uma boa forma de 
diminuir o teor de metais nesses efluentes de forma eficiente e acessível. O objetivo 
deste trabalho foi estudar o processo de biossorção e recuperação de íons de zinco e 
cobre de uma solução sintética, usando coluna de leito fixo e utilização de biomassa 
proveniente de consórcio de micro-organismos inativos do solo da cidade de Cubatão-
SP. O consórcio foi cultivado em meio de cultura LB a agitação e temperatura 
controlada, com o crescimento microbiológico o consórcio foi separado do meio e 
submetido ao processo de liofilização, concomitante a isso colônias de duas das 
possíveis bactérias presentes no consórcio foram isoladas e identificadas por técnica 
de MALDI-TOF. Após isso a biomassa liofilizada foi empregada em ensaios numa 
coluna de leito fixo com a passagem de soluções metálicas. Nesta etapa foram 
realizados ensaios com o bombeamento de 20 mL das soluções sintéticas mono-
elementar contendo os metais cobre e zinco, separadamente, com concentrações 
variando de 10 a 175 mg/L e a massa de biossorvente variando entre 0,5 g a 1 g,  
desse modo avaliou-se a influência dessas variáveis na biossorção. Posterior a etapa 
de biossorção foram bombeadas soluções 0,2 M de ácido clorídrico e ácido nítrico para 
determinar o melhor agente eluente na dessorção dos íons. Ensaios comparativos da 
etapa de adsorção com carvão ativado também foram realizados. Para a determinação 
da eficácia do processo, as soluções obtidas após passagem pela coluna foram 
analisadas para determinação da concentração dos metais estudados por técnica de 
espectroscopia de emissão atômica (ICP-OES). Os modelos de isotermas de Langmuir 
e Freundlich foram aplicados para determinar o comportamento do fenômeno da 
adsorção. Foi constatado que ambos os metais acompanham o modelo de Langmuir de 
adsorção. Através dos resultados obtidos, foi possível identificar as bactérias isoladas a 
partir do consórcio, sendo elas Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa. Os 
dados do processo analisados indicaram as melhores taxas de remoção para o Zn2+ e 
Cu2+ de 89% e 82% respectivamente, ambos os resultados foram obtidos com soluções 
metálicas com concentração de 10 mg/L em contato com 1 g de biossorvente e 
capacidade teórica de remoção máxima de 200 mg de Zn2+ por grama de biomassa e 
de 164 mg de Cu2+ por grama de biomassa, nas mesmas condições. Já na 
recuperação do metal a porcentagem de eficácia ficou na faixa de 95% para o zinco e 
de 82% para o cobre com uso da solução de ácido nítrico, também na condição de 10 
mg/L de íons metálicos e 1 g de biossorvente. Foi constatado que o carvão ativado 
obteve melhor desempenho para adsorver íons de cobre e a biomassa sobressaiu 
quando utilizada em contato com íons de zinco. 

 

Palavras-chave: Adsorção, Isotermas, Biorremediação, Consórcio microbiológico, 
Eluição ácida.  



 
 

ABSTRACT 

The hydric sources suitable to human consumption have been suffering several 
contamination and waste cases, year after year. Many of these contaminations originate 
from industrial processes and mining, which have a negative participation in the 
environment through effluents containing toxic metals. The mining industry has invested 
in new practical and economically viable technologies, so that it can reuse the waste 
metal in the mining tailings and also return to the environment better quality water that 
meets the legal conditions of disposal. The adsorption by biomass has been revealed 
as a way to decrease the metal content in these effluents in an efficient and affordable 
manner. This work had the purpose to study the process of biosorption and recovery of 
zinc and copper ions from synthetic effluents in bed fixed column, using biomass from 
inactive soil microbial consortium from Cubatão-SP. The consortium was cultivated in 
controlled temperature and agitation, lyophilized and two of the possible 
microorganisms present in the consortium were isolated and identified by MALDI-TOF 
technique. The experiments were performed with the pumping of 20 mL of the mono-
elemental synthetic solutions containing the copper and zinc metals separately, with 
concentrations ranging from 10 to 175 mg / L and the biosorbent mass ranging from 0.5 
g to 1 g. After the biosorption step 0.2 M solutions of hydrochloric acid and nitric acid 
were pumped to determine the best eluting agent in desorption of ions. Comparative 
adsoption tests between activated carbon and the biomass were also performed.  To 
determine the process effectiveness, the solution obtained after the passage through 
the column, was analyzed determining the concentration of metals studied by atomic 
emission spectroscopy technique (ICP-OES). The Langmuir and Freundlich models 
were applied to determine the phenomenon behavior. It was found that the process for 
both metals follow the Langmuir adsorption model, the presence of biopolymers on the 
surface of the biosorbent was identified. It was possible to identify the bacteria isolated 
from the consortium, namely Enterococcus faecalis and Pseudomonas aeruginosa. 
With the process reaching maximum removal efficiency for ions of zinc and ions of 
copper of 89% and 82% respectively, in a condition of 10 mg/L of metalic ions and 1 g 
of biosorbent for both cases. The maximum theoretical uptake capacity found for zinc 
per unit of biomass was 200 mg/g and for copper 164 mg/g. In the recovery of the 
metal, the percentage of effectiveness was in the range of 95% for zinc and 82% for 
copper under the same optimum conditions of adsorption tests (10 mg/L Cu2+/Zn2+ and 
1 g of biosorbent). Activated charcoal was found to perform better for adsorbing copper 
ions and biomass excelled when used in contact with zinc ions. 

 

Keywords: Adsorption, Isotherms, Bioremediation, Microbial consortium, Acid Elution. 
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1. Introdução 
A contaminação da água causada por poluentes como metais, hormônios e 

fármacos; é encarada como um dos principais problemas ambientais 

contemporâneos, junto com o desmatamento, aquecimento global e a degradação 

do solo, pois, traz consequências que impactam diretamente na população, por 

conseguinte reflete diretamente na qualidade de vida da mesma, já que todos 

poluentes citados são recalcitrantes [1]. 

A busca por meios de tratamento de efluentes para descontaminação da 

água e recuperação dos metais é tema do trabalho de diversos autores [2] [3] [4] 

[5], onde são citados métodos utilizados para remoção de metais presentes em 

meios aquosos, porém, além de serem custosos, alguns não atingem uma 

eficiência desejada para a recuperação do recurso natural, já que necessitam 

atuar numa faixa restrita de concentração e não são sustentáveis no âmbito 

ambiental por gerar um resíduo secundário. 

Essa procura objetiva alcançar níveis mínimos para que efluentes gerados 

por indústrias, siderúrgicas e beneficiamento mineral sejam descontaminados 

antes de seu despejo final. Essas técnicas seguem sendo desenvolvidas e 

otimizadas para oferecer cada vez mais formas de minimizar o dano causado no 

meio ambiente, não menos importante é a cooperação de políticas públicas 

agindo com rigidez e sem morosidade ante descasos e atos imprudentes que 

sejam nocivos ao ecossistema [6]. 

A remoção/recuperação de metais tem despertado interesse em empresas 

de mineração como uma forma secundária de obtenção dos metais de interesse 

e, consequentemente, aportes financeiros em estudos de técnicas para 

otimização desse processo de remoção e recuperação estão sendo realizados [7]. 

Entre as técnicas de remoção de metais de efluentes se destacam a 

extração por solvente [8], métodos eletroquímicos [9] e os biossorventes [7]. 

O uso dos biosorventes tem se destacado por utilizar materiais para 

remoção dos metais, tais quais: bactérias, fungos e plantas em geral. Fazendo 

com que haja um apelo sustentável para a técnica, já que normalmente utiliza 

material orgânico abundante no meio e, ás vezes, adaptado ao agente poluente, 

em sua própria remediação [7]. 

 Alguns estudos abordam o uso de diversas fontes de biossorventes, na 

busca do melhor material para cada tipo de poluente, entre os quais se destacam 

as cascas de frutas e sementes, lodo ativado de estações de tratamento de 
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esgoto, resíduos agrícolas e uma infinidade de micro-organismos, às vezes, in 

natura já em outras com tratamento prévio de ativação do biossorvente na busca 

dos melhores resultados possível [10]. 

 Com base nessas informações esse trabalho tem como justificativa avaliar 

se um biossorvente composto por bactérias abundantes em um local com histórico 

de poluição, que no passado alcançou níveis alarmantes de poluição, como a 

cidade de Cubatão, possa ser cultivado e que apresente desempenho favorável 

tanto quanto os materiais preparados para serem aplicados na função de remover 

e recuperar íons metálicos, como o carvão ativado. 

Os metais cobre e zinco foram os alvos do estudos por se apresentarem 

como metais estratégicos para o desenvolvimento econômico e também por 

serem bivalentes, já que juntos com níquel, ferro e cromo são os metais mais 

encontrados em efluentes industriais contaminados [11], apesar disso, por não 

apresentarem tantos riscos a saúde como cádmio, chumbo e mercúrios não 

possuem a devida atenção ao tratamento dos efluentes industriais despejados em 

que estão presentes [12].  
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1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A vida e o desenvolvimento no planeta dependem diretamente da oferta de 

água e dos fatores que influenciam essa oferta, atualmente ainda há uma parcela 

da população mundial que não tem acesso à água potável [13]. A água sempre foi 

primordial para o desenvolvimento das civilizações, desde as primeiras 

conhecidas, originárias do Crescente fértil, que a utilizavam principalmente para 

agricultura e consumo [14]. E, atualmente, nessa era antropocênica, onde o ser 

humano tem reflexo direto nas alterações que acontecem no meio ambiente, a 

água continua como fator central em assuntos impactantes, tais quais: 

Desenvolvimento econômico e social, êxodos populacionais e mudanças 

climáticas.  

Como a demanda por esse bem mineral tende a acompanhar o crescimento 

populacional mundial, fatores estratégicos de geopolítica, como segurança 

alimentar e energética de um país estarão cada vez mais presentes nos debates 

entre as grandes potências mundiais. A quantidade disponível desse recurso já 

vem influenciando e influenciará cada vez mais na política e na economia mundial 

[15].  

Por tal motivo seu uso deve ser gerido de forma ética, eficiente e 

responsável, com criação e aplicação de políticas públicas que visem à 

sustentabilidade do uso desse recurso. A água vem se tornando, se já não é, o 

recurso natural mais valioso que a humanidade tem e mesmo assim as 

ocorrências de poluição de corpos d’água ainda não detêm atenção necessária e 

continuam sendo uma constante [15]. 

O desafio de suprir uma demanda de água, que tende a triplicar em 20 anos, 

tem trazido preocupações a diversos países do mundo, pois todos sabem que 

essa conjuntura não será fácil de encarar já que poderá ser o estopim de crises 

políticas, migratórias, econômicas e epidêmicas em diferentes regiões que 

inevitavelmente irão impactar em tantas outras, culminando em milhões de 

pessoas sofrendo mortes prematuras em locais onde se encontra a escassez 

deste recurso como citado em Sustich, et. al. [16]. 

O Brasil aparentemente não sofre com a falta, entretanto a distribuição e a 

eficiência do uso do recurso aqui no país ainda possui muitas falhas. Exatamente 

por não haver um risco iminente de escassez á população, governantes e 

autoridades nunca deram muita importância para a conservação de mananciais e 

corpos hídricos. De acordo com o Anuário da Embrapa (2001) no Brasil cerca de 

73% da água doce produzida se encontra na bacia Amazônica, onde somente 5% 
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da população está instalada e os 27% restante do recurso são utilizados por 95% 

da população brasileira [17].  

As necessidades de um uso consciente e de uma melhor gestão dos 

recursos naturais são primordiais, segundo Ruhoff, o Brasil peca e abusa do 

descaso em relação à água, os principais acontecimentos são contaminações por 

esgoto doméstico, por defensivos agrícolas utilizados em excesso em áreas 

agrícolas e, principalmente, por resíduos industriais [18]. 

Com o aumento na demanda por produtos industrializados impulsionado 

pela expansão da população mundial para atender suas necessidades e/ou 

desejos de consumo, o setor industrial também cresceu e concomitante a esse 

crescimento seus rejeitos, tanto sólidos quanto líquidos e gasosos, 

acompanharam as taxas de produção potencializando e criando novas fontes de 

contaminações, impactando na saúde pública e nos ecossistemas que entram em 

contato com tais poluentes [19]. 

A poluição de corpos d’águas pode ocorrer de modo indireto ou direto [20]: 

 

 Indireto – quando há contaminação de solos e lençóis freáticos 

ocorrida após a utilização de agrotóxicos e pesticidas que percolam 

a um nível além da capacidade de saturação do solo; em situações 

de degelo da neve que carregou poluentes da atmosfera e também 

no caso do arraste de substâncias contaminantes presentes no solo 

pelas águas pluviais para os corpos hídricos.  

 

 Direto – caracterizado pelos despejos de rejeitos industriais e/ou 

domésticos em locais inapropriados ou sem o tratamento necessário 

para que não causem impactos ambientais que contenham 

substâncias danosas, tais quais: metais, corantes, materiais 

radioativo, detergentes, medicamentos além vazamento de óleo no 

mar. 

 

Os setores de siderurgia, mineração, manufatura e têxtil são algumas das 

áreas que mais trazem conforto à sociedade, em compensação contribuem com 

lançamento de efluentes que contam com o tratamento deficiente que liberam 

contaminantes tóxicos que afetam o bem-estar dos seres humanos e do restante 

da biodiversidade [21] [22].  

Os metais apresentam característica acumulativa chegando a debilitar o 

funcionamento de órgãos vitais e até o transporte de nutrientes essenciais a vida, 
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os hormônios podem causar disfunções endócrinas e os fármacos contribuem 

diretamente para a formação de bactérias super resistentes na natureza [1]. 

Na mineração há investimentos para que seja possível transpassar as 

barreiras imposta pelas condições operacionais como a moagem e a extração; 

contudo, a importância da água é deixada em segundo plano e, por consequência, 

sua influência no beneficiamento do metal. É despendida uma atenção à água no 

que tange manter a qualidade de saída para que haja uma reutilização no 

processo, em razão da escassez no local ou por exigências ambientais, longe de 

ser um uso consciente e racional [23].  

Para que esse reaproveitamento seja satisfatório é imprescindível a 

aplicação de processos de tratamento significantes para devolver à água a 

qualidade necessária para seu reuso, assim também, diminuindo o tamanho das 

barragens de rejeitos [23]. 

O impacto da contaminação metálica ao ambiente é permanente, pois uma 

vez presente no ambiente, passa a interagir com matérias abióticas e bióticas, 

sendo danosos para esse último, por não ser degradável. A maneira encontrada 

para remoção é concentrando-os para tornar mais viável sua recuperação e 

reutilização através das tecnologias disponíveis no mercado, como membranas e 

solventes, entretanto essas soluções costumam gerar resíduos tão problemáticos 

quanto às substâncias a serem tratadas, formando um problema secundário [2] 

[3].  

Levando em conta esses pontos negativos, iniciou-se uma busca por 

materiais naturais ou micro-organismos, que trouxesse uma solução para o 

problema originado pela poluição, chamada de biorremediação. Objetivando uma 

possível atenuação, remoção ou até, no caso dos metais, reaproveitamento dos 

poluentes associados aos efluentes; ocasionando uma nova geração de receitas. 

Essa prática atenderia a legislação ambiental e contribuindo para a conservação 

do patrimônio ambiental para o bem estar da futuras gerações, seguindo desse 

modo o principio do desenvolvimento sustentável [13]. 

Alguns trabalhos científicos têm investigado uma categoria da 

biorremediação, a biossorção, que possibilita o uso de resíduos industriais (lodo 

ativado), agroindustriais (grãos, serragem, sementes) e/ou de micro-organismos 

(bactérias, fungos, microalgas) no objetivo de agir como material adsorvente 

desses metais danosos [2] [3] [4] [13] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30].  

Estas alternativas naturais apresentam vantagens econômicas em relação 

aos outros métodos tradicionais por terem custos de $5 a $40 USD/tonelada que 

chega a ser 13 vezes mais barato, por advirem de fonte renovável, terem 
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aplicabilidade para os metais de interesse e utilizarem materiais biodegradáveis 

que seriam descartados em aterros ou incinerados caso não fossem utilizados 

[24] [31]. 

Ambos os íons metálicos abordados nessa proposta, cobre e zinco, são 

bivalentes, usualmente presente em efluentes, mas também essenciais para a 

vida humana, além de participar da metabolização de enzimas que atuam no 

sistema imunológico. Contudo em excesso (faixa de 500 mg/dia) se tornam 

tóxicos, isso é devido a sua característica de formar radicais livres e substituir 

metais essenciais em enzimas impactando assim no seu funcionamento normal 

[4] [28] [32] [33].  

Mesmo com essas funções essenciais à vida, detém condições limites para 

emissões em efluentes, legislado pela resolução n° 430 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente de 2011 (CONAMA n° 430/2011). De acordo com a resolução o 

zinco total no lançamento de efluente deve ser no máximo de 5 mg/L, já no caso 

do cobre não deve passar a taxa de 1mg/L do metal, caso não seja atendido 

essas  especificações o efluente necessita passar por tratamento prévio antes do 

despejo [34]. 

 

1.2. GESTÃO DE RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 

A mineração possui importante papel na contribuição para o bem estar da 

população. Diversos objetos que fazem parte do cotidiano da sociedade são 

produzidos a partir de metais, todo processo de beneficiamento na mineração 

gera quantidade considerável de rejeito, poeiras e gases tóxicos; isso sem contar 

com os impactos peculiares à atividade extrativa como: construção de barragem, 

erosão do solo e desmatamento da área de interesse [35]. 

As barragens de rejeito são depósitos do que sobra no processo de 

extração, de acordo com a Norma Brasileira NBR/ABNT 13028/2006 [36], a 

definição de rejeito é “todo e qualquer material não aproveitável economicamente, 

gerado durante o processo de beneficiamento de minérios”; consideradas 

causadoras de impactos ambientais significantes e, quando não recebida a 

atenção necessária, um perigo iminente para as vidas ao redor, despejando 

volumes consideráveis de efluentes nocivos no meio ambiente [37]. 

Dois dos maiores desastres ambientais ocorridos no Brasil, foram a ruptura 

da barragem de Mariana (MG), da empresa Samarco, com uma estimativa de 62 

milhões de metros cúbicos de rejeito despejado, suficiente para destruir a cidade e 

contaminar o Rio Doce até a foz no Estado de Espírito Santo [38]; e, o 
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rompimento da barragem de rejeitos de operação da empresa Vale, no mesmo 

estado, em Brumadinho (MG), onde houve mais de uma centena de vítimas fatais, 

destruição de parte da cidade e contaminação do Rio Paraopeba. Segundo o 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), 

subordinada a Agência Nacional de Águas (ANA), há no Brasil 671 barragens com 

o uso principal voltado aos rejeitos de mineração, com larga superioridade em 

números para o estado de Minas Gerais (figura 1) [39]. 

 

 

Figura 1 – Mapa de distribuição das barragens de rejeitos no Brasil, adaptado de [39]. 

 

Dentre essas barragens supracitadas, mais de 85% possuem volume maior 

que 3 bilhões de litros de rejeitos, esses valores são justificados pela quantidade 

de água usada no beneficiamento dos metais. Conforme informação da empresa 

Vale, são utilizados cerca de 330 mil litros de água para cada tonelada de cobre 

produzido, já para a produção do alumínio o consumo chega a 1,5 milhão de litros 

de água [40]. 

O grande volume de água utilizado por tonelada de metal correlacionado 

aos baixos teores dos metais presentes nos minerais resulta em um volume de 

rejeito cada vez maior. De Brito, em seu trabalho sobre rejeitos de mineração de 

zinco, detectou a presença de aproximadamente 16% do metal alvo do 

beneficiamento no resíduo, conforme Tabela 1, outros elementos marcaram 

presença, ou seja, numa grande produção tais elementos sobressalentes 

provavelmente seriam direcionados para os rejeitos, alguns inclusive de interesse 
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para o mercado, mas que sem a devida recuperação se tornarão novas fontes de 

poluição [41].  

 

Tabela 1 – Composição química típica do rejeito de zinco [41]  

Composição química do rejeito de mineração de 

zinco (%) 

Umidade 18,00 

Sulfato total 10,06 

SiO2 10,95 

Zn 15,97 

Cu 0,001 

Zn 15,97 

Pb 3,00 

Cd 0, 001 

Cr 0,03 

Al 3,90 

Ti 0,40 

 

O cobre segue lógica semelhante, além das reservas possuírem teores 

modestos do metal, estima-se que cerca de 9,5% da quantidade contida no 

minério de entrada segue para os rejeitos [42]. Os resíduos do beneficiamento por 

pirometalurgia (slag), contém em média 0,5 a 1,5% de Cu em massa [42]. 

 

Tabela 2 - Composição química típica de escórias de cobre [42]. 

Composição química da escória de 

cobre (%) 

Ferro 42 

Fe3O4 ≤ 5 

SiO2 30 – 33 

Ca 22 – 25 

Cu 0,5 – 0,8 

Zn 0,57 

Pb 0,05 

Ni 0, 012 

Cr < 0,25 

Co < 0,033 
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Na pirometalurgia os métodos para recuperação são a flotação por espuma 

e tratamento da escória em pequenos fornos elétricos, onde os rejeitos são 

reduzidos. Já na hidrometalurgia, utilizando lixiviação ácida, o nível de cobre em 

massa nos resíduos fica na faixa de 0,05% [43]. 

Aqui no Brasil foi divulgado um plano de mineração para a região dos 

Carajás no estado do Pará, onde a maior parte dos pontos sondados apresenta 

teor do metal menor que 1% (figura 2), mesmo assim a oportunidade se apresenta 

como um projeto interessante do ponto de vista econômico para a empresa, pois a 

dificuldade de encontrar reservas com alto teor é cada vez maior para as 

empresas mineradoras [44]. 

 

 

Figura 2 – Pontos de exploração mineral no Estado do Pará – Brasil e respectivos 

teores metálicos, [44]. 

 

A lagoa de rejeitos da Mina de Cobre do Sossego em Canaã dos Carajás-

PA (figura 3) possui área de aproximadamente 4 km2 da lagoa que represa 90 

milhões de toneladas de rejeitos com um teor de cobre de 0,07% [44]. Como o 

cobre é o metal mais importado pelo país, segundo dados do Ministério da 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) (figura 4), qualquer oportunidade de 

obtenção do metal é vista com bons olhos pelas empresas [45]. 
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Figura 3 – Vista por satélite da Mina do Sossego/ Canaã dos Carajás, PA [44]. 

 

 

Figura 4 – Relação dos principais metais importados pelo Brasil [45]. 

 

Empresas da área de mineração apresentam planos de investimento em 

pesquisa para a identificação de micro-organismos para a recuperação desse 

metal, já que essa ação retornaria num valor financeiro de aproximadamente US$ 

1,4 bilhão. Algumas espécies resistentes a altas concentrações do metal já foram 

identificadas e estão sendo estudada sua aplicação na biomineração [46].  
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1.3. PRODUÇÃO MINERAL 

1.3.1. Cobre 

Metal de coloração avermelhada apresenta como características físicas a 

maleabilidade, resistência a corrosão e ductilidade, tornando o material ideal para 

produção de lâminas e fios. É o terceiro metal mais utilizado no mundo atrás do 

ferro e do alumínio. Presente na crosta terrestre, principalmente nos minérios de 

calcopirita (CuFeS2) e calcosita (Cu2S) [47].  

Trata-se de um metal essencial nos processos fisiológicos e bioquímicos no 

metabolismo humano, mas que pode causar problemas para pessoas que 

possuem a doença de Wilson (degeneração hepatolenticular), uma doença 

hereditária autossômica recessiva que aflige pessoas que possuem alteração no 

alelo ATP7B (Gene ATP fosfo-hidrolase de exporte de Cu2+), que resulta no 

acúmulo do metal no fígado e outros órgãos, principalmente na córnea e no 

cérebro. Os sintomas são: peso anormal no lado direito do corpo, causada pela 

dilatação do fígado; coloração amarelada da pele, efeito cascata da alteração 

bioquímica sofrida pelo fígado (por causa desse sintoma a doença é confundida 

com hepatite e/ou cirrose); manifestações distônicas (tremores) nas mãos; há 

também a precipitação do metal nas córneas (Anéis de Kayser– Fleischer) e, se 

não tratada a tempo, destruição do fígado e de tecido nervoso [48] [49]. 

Nos últimos anos vêm sendo relacionado com a Doença de Alzheimer. Foi 

constatado que a presença de cobre livre no sangue em quantidade maior que a 

capacidade excretora dos rins, o torna tóxico para o cérebro e prejudicial para a 

cognição causando danos neurológicos [49]. 

A descoberta também mostra que a incidência da doença em países 

desenvolvidos é maior devido a presença do metal na água de consumo final, já 

que esses países costumam possuir mais tubulações de cobre para transporte de 

água potável do que países subdesenvolvidos, resultando numa lixiviação do 

metal presente na tubulação. Além disso, o uso de suplemento 

polivitamínico/polimineral, o consumo de frutas que tiveram contato com 

pesticidas e o consumo de carne vermelha também são indicados com fontes de 

cobre causador da doença em questão [49]. 

Na China o estudo de Shen et. al., demonstrou que há uma correlação 

positiva entre a concentração de cobre no solo e a maior presença da Doença de 

Alzheimer nas províncias estudadas. Eles exemplificam que a frequência da 

doença é 2,6 vezes maior numa localização com concentração de cobre no solo 

de 60 a 80 mg/L, comparado a outra localização com concentração na faixa de 20 

a 40 mg/L de cobre [50]. 
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Para o beneficiamento do metal, o minério recolhido passa por uma etapa 

de moagem e flotação, onde é possível separar a parcela com maior composição 

do metal de interesse. Em seguida, no caso do processo pirometalúrgico, o 

concentrado é direcionado para uma sequência de fornos de conversão e refino, 

na presença de oxigênio, conforme equações 1 e 2, podendo alcançar a 

concentração de 99,9% de Cu após a refinação eletrolítica [51].  

 

Etapa 1: 

𝐶𝑢 𝑆 + 𝑂  → 𝐶𝑢 𝑂 +  𝑆𝑂                                Eq. 1 [51] 

 

Etapa 2: 

2 𝐶𝑢 𝑂 + 𝐶𝑢 𝑆 → 6 𝐶𝑢 +  𝑆𝑂                                Eq. 2 [51] 

 

Já no processo hidrometalúrgico, uma alternativa inovadora para o processo 

pirometalúrgico, é recente e foi implantado a pouco mais de 30 anos atrás, é 

baseado a concentração licor lixiviado, produzido após a exposição do mineral a 

uma solução ácida e extraído por solventes orgânicos, sendo indicada para 

extração do metal em minérios de baixo teor [51].  

O processo de lixiviação e eletrólise, chamado de SX-EW (Solvent extraction 

and electrowinning) é tão eficiente, chegando a atingir cátodos com 99,9% de 

pureza, que está bem estabelecido no contexto operacional e econômico da 

produção do metal puro nas indústrias de beneficiamento, além de ser menos 

poluente já que não libera gases poluentes como o dióxido de enxofre (SO2), 

presente na rota pirometalúrgica [52]. 

Tanto no Brasil como no mundo, todos os aspectos da produção de cobre, 

que envolvem a mineração, lixiviação, moagem, fundição, refino e eletrólise, têm 

impactos potenciais de contaminação ao meio ambiente tanto na superfície 

quanto na qualidade da água subterrânea. Essas contaminações trazem uma 

preocupação crescente devido à característica de acumulação, podendo 

desencadear envenenamentos severos em toda cadeia alimentar [47]. 

O principal uso do metal está concentrado na produção de cabos e fios 

elétricos, essencial na infraestrutura nacional por fazer parte da rede de 

transmissão energética; utilizado também na fabricação de válvulas para indústria 

química, de tubulações e chapas para trocadores de calor e ar condicionado, 

levando em conta sua característica de bom condutor térmico. Na área de 

transporte é empregado principalmente na indústria naval por ser resistente a 

corrosão, sendo utilizado na composição de hélices, âncoras, além de estar 



 
 

30 
 

presente nas tintas anticorrosivas usadas nos cascos dos navios. Ele consta 

também na formação de ligas metálicas, bronze e latão, que são utilizadas na 

confecção de moedas e munições [53]. 

Na figura 5 é possível verificar a porcentagem de uso do metal em cada 

segmento no ano de 2017 de acordo com o Anuário Brasileiro do Cobre – 

ABCobre [54]. 

 

Figura 5 – Setores de aplicação de cobre no mercado mundial [54]. 

 

Segundo dados do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), os 

recursos de cobre presente nos continentes ultrapassam a barreira de 3 bilhões 

de toneladas do metal. Já os recursos minerais marinhos de cobre são estimados 

em, aproximadamente, 700 milhões de toneladas de cobre [55]. 

As reservas de cobre estão distribuídas por diversos países, entretanto uma 

grande concentração se apresenta em três países, Chile, Austrália e Peru, com 

destaque para o Chile com mais de 1/5 do montante global [55].  

Na Tabela 3 estão descrito os principais países com reservas de cobre de 

mina no ano de 2018. 
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Tabela 3 – Reservas Globais de cobre, 2018 [55]. 

País Reservas, (Mt de cobre) Participação,% 

Chile 170 21,9 

Austrália 88 11,3 

Peru 83 10,7 

México 50 6,4 

Estados Unidos 48 6,2 

China 26 3,3 

Rep. Dem. Congo 20 2,5 

Zâmbia 19 2,4 

Rússia 61 7,8 

Outros países 210 27,5 

TOTAL 775 100 

 

 

1.3.1.1. Cobre na economia 

Segundo o International Copper Study Group ICSG, a produção mundial 

de concentrado de cobre, em metal contido, alcançou no ano de 2018 uma 

quantidade de 20,5 milhões de toneladas de cobre. Quanto ao cobre refinado 

(primário e secundário), no mesmo ano, a produção mundial atingiu 24,1 milhões 

de toneladas [47].  

O ICSG projetou que o consumo global de cobre refinado seria de 

aproximadamente 24 milhões de toneladas em 2019, um pouco maior do que a 

produção global refinada. A produção e o consumo de cobre refinado tiveram a 

expectativa de um ligeiro aumento em comparação com o ano de 2018, enquanto 

na produção foi estimada uma queda devido a interrupções de operação em 

várias minas de cobre, minérios com uma composição pobre no metal de 

interesse, além da falta geral de novos projetos e expansões de minas causadas 

pela crise financeira [56]. 

A China é o país que mais consome cobre refinado, em 2018 o uso foi de 

aproximadamente 11,7 milhões de toneladas. No país estão localizadas as 

maiores refinarias de cobre do mundo, destaque para a refinaria de Guixi, 

controlada pela empresa Jiangxi Copper Corporation, situada na província de 

Jiangxi, com capacidade de 900 Mt de produção anual [56]. 

O crescimento do país asiático arrasta consigo a demanda do cobre por 

estar diretamente relacionada às obras de infraestrutura, transmissão de energia e 
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tubulação de gases, sendo indispensável na expansão. Outro fator que contribui 

para o aumento da demanda é a revolução automobilística, que indicava que a 

produção de veículos elétricos e híbridos deveria ficar na faixa de 3 milhões em 

2017 e com expectativa de alcançar números na casa dos 27 milhões de unidades 

em 2027, gerando uma demanda extra de até 1,75 milhões de toneladas nesse 

período de dez anos [57]. 

 

  



 
 

33 
 

1.3.2. Zinco 

O zinco é o 23° elemento mais abundante na crosta terrestre, possui cor 

branco-azulada e é o quarto metal mais utilizado no mundo, atrás do ferro, 

alumínio e do cobre. O sulfeto de zinco (ZnS), conhecido também por Esfarelita ou 

Blenda é o principal minério de zinco contendo cerca e 60% do metal. A maior 

parte do metal é aplicada na indústria da galvanização, devido a sua característica 

de alta resistência a corrosão, mas também há aplicação na indústria da borracha, 

química, explosivos, tintas e agricultura [58]. 

O zinco tem papel essencial no corpo humano, atua na atividade de mais de 

200 metaloenzimas, estas são proteínas que utilizam o metal como catalisador na 

quebra de ligações químicas, entre elas a super óxido dismutase e a insulina. 

Todavia sua inalação na forma de óxido pode causar a febre de fumos metálicos 

desencadeando alterações no paladar, olfato, além de provocar febre e em casos 

extremos diabetes e acidente vascular cerebral. O excesso do metal também já foi 

relacionado pela FDA (Food and Drug Administration) com vômitos, diarréias e 

uma resistência a ação de antibióticos e outros medicamentos [59] [60]. 

Os dois processos disponíveis para efetuar a recuperação do zinco, o 

processo hidrometalúrgico e o processo pirometalúrgico, envolvem a ustulação 

(torrefação), ação química de remoção do enxofre do metal (Equação 3) [61]. 

 

𝑍𝑛𝑆 + 𝑂  → 𝑍𝑛𝑂 + 𝑆𝑂                            Eq. 3 [61] 

 

 Após essa etapa, no processo pirometalúrgico, o óxido é exposto a altas 

temperaturas e passa por um processo de redução em contato com o coque 

triturado (Equação 4), onde é volatilizado e condensado deixando para trás as 

impurezas [61]. 

 

2 𝑍𝑛𝑂 + 𝐶 → 2 𝑍𝑛 + 𝐶𝑂                             Eq. 4 [61] 

 

Já no processo hidrometalúrgico, uma lixiviação ácida é aplicada ao óxido 

originário da ustulação (Equação 5), e após a lixiviação a solução passa para 

cubas eletrolíticas para que haja a eletrodeposição do zinco através de reações 

de oxiredução (Eq. 6 - 9) [61] [62] [63]. 

 

𝑍𝑛𝑂 + 𝐻 𝑆𝑂  → 𝑍𝑛𝑆𝑂 +  𝐻 𝑂                          Eq. 5 [63] 

 



 
 

34 
 

Semi-reações – oxidação (Equação 6) e redução (Equação 7 - 8): 

 

𝐻 𝑂 → 2 𝐻 + 𝑂 +  2 𝑒                                Eq. 6 [63] 

 

2 𝐻 +  2 𝑒  → 𝐻   (indesejado)          Eq. 7 [63] 

𝑍𝑛 +  2 𝑒  → 𝑍𝑛   (desejado)              Eq. 8 [63] 

 

Reação Global (Equação 9): 

 

𝑍𝑛 +  𝐻 𝑂 → 2 𝐻 + 𝑂 +  𝑍𝑛                             Eq. 9 [63] 

 

 Os processos de enriquecimento e purificação do zinco contribuem para a 

poluição ao meio ambiente com porções de vapor de cádmio e dióxido de enxofre 

na atmosfera, este último principal agente da chuva ácida, além dos rejeitos 

líquidos de mineração, que usualmente contém em sua composição quantidades 

de zinco e outros metais, que podem ser capturados para reaproveitamento [64] 

[63]. 

A galvanização foi responsável por cerca de 50% do uso do metal no mundo 

em 2018 [64] na função de proteger de oxidação tubos e chapas de ferro e de aço 

e na produção de pilhas secas; também utilizado com outros metais em fundições 

para formação de ligas metálicas, as principais são latão (cobre) e bronze (cobre e 

estanho), que tem papel importante na indústria automobilística, produção de 

instrumentos musicais, cremes bloqueadores solares e até fertilizantes para 

enriquecimento mineral do solo, conforme figura 6 [64]. 

 

 

Figura 6 – Uso global do Zinco em 2018 [64]. 
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De acordo com os dados do USGS, as principais reservas do metal estão na 

Austrália, seguida pela China e Peru, com 64, 41 e 28 milhões de toneladas, 

respectivamente. O total de reserva de zinco foi presumido em 230 milhões de 

toneladas em 2018 (Tab. 4) [55]. 

 

Tabela 4 – Reservas Globais de zinco, 2018 [55]. 
País Reservas, (Mt de zinco) Participação,% 

Austrália 64 28,9 

China 44 19,9 

Peru 21 9,5 

México 20 9,0 

Cazaquistão 13 5,8 

Índia 11 4,9 

EUA 11 4,9 

Canadá 3 1,3 

Suécia 1,4 0,7 

Outros países 33 15,1 

TOTAL 221,4 100 

 

No Brasil as reservas estão principalmente no estado de Minas Gerais, nas 

cidades de Vazante e Paracatu, com uma produção anual de 166 mil toneladas 

métricas (ano de 2018), operada pela Votorantim Metais (Nexa) e purificada na 

usina de Três Marias (MG) [58] [65]. 

 

1.3.2.1. Zinco na economia 

Em 2017 e 2018, o zinco teve seu consumo mundial maior que sua extração 

[47], de acordo com García et. al. [66] a demanda pelo metal e a sua produção 

crescem a taxas aproximadas de 4,7% e 2,7% ao ano, respectivamente, e com 

esses níveis a demanda atingirá 2,7 vezes a demanda atual até o ano de 2050. 

O zinco possui uma taxa de reciclagem maior que 30%, isto é, cerca de um 

terço do metal consumido no mundo é proveniente de reciclagem, esse 

procedimento faz com que haja o prolongamento do prazo de esgotamento 

mineral.  O aumento da taxa de reciclagem contrabalanceará o crescimento do 

consumo futuro, resultando em ações de exploração menos agressivas [64] [67]. 

Como esse metal tem sua aplicação em cerca de 50% da produção mundial 

voltada para a galvanização [68], que é uma indústria que despeja seus efluentes 
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contaminados com rejeitos de produção, obtemos uma conjuntura nada 

animadora para o futuro. 

O maior produtor de zinco refinado também é a China, seguindo o mesmo 

fundamento do cobre, o metal serve como alicerce do crescimento econômico do 

país, demandado pela construção civil nas grandes cidades estimulado pela 

migração da população da área rural para a área urbana. Em 2017 a produção 

alcançou 5,1 milhões de toneladas, cerca de três vezes mais que o segundo maior 

produtor, o Peru, que produziu 1,4 milhões de toneladas [65] [68]. 

Comprovando esses dados, o país asiático também ocupa a posição de 

maior consumidor da produção mundial de zinco, consumindo cerca de 40% da 

produção total [65]. 

 

1.4. BIORREMEDIAÇÃO 

O crescimento exponencial das taxas de produção alavancado pelo 

crescimento desenfreado da população resultou em novas fontes de 

contaminação, elevando a níveis críticos a poluição dos ecossistemas 

atmosféricos, aquáticos e também no solo; com isso potencializando os impactos 

no meio ambiente que reflete diretamente na saúde pública [33]. 

A necessidade de uma maior conscientização por parte da sociedade em 

geral aliada as rígidas políticas ambientais, tem estimulado a busca por 

alternativas que sejam cada vez mais eficientes e de baixo custo para aplicação 

na remediação de possíveis fontes contaminantes e também na descontaminação 

das áreas já afetadas [69].  

Processos biotecnológicos de remediação nessas situações têm sido 

pesquisados com afinco pelos pesquisadores, por se tratar de alternativa viável às 

operações físico-químicas tradicionais de remediação de ambientes 

contaminados, além de ser vantajoso economicamente e ambientalmente, já que 

reutilizam os resíduos sólidos e efluentes industriais que seriam destruídos ou 

lançados em aterros. Com isso fica evidente a busca pelo princípio da 

sustentabilidade como diretriz das ações de remediação, já que preza pela 

preservação dos bens naturais para as futuras gerações e contribui para 

qualidade de vida em curto prazo [69]. 

As tecnologias desenvolvidas para extinguir ou abrandar a presença dos 

contaminantes no meio ambiente são numerosas, dentre elas a biorremediação é 

vista com entusiasmo da perspectiva econômica e ambiental quando comparada 

com as outras tecnologias, já que é um método alternativo que emprega micro-

organismo e/ou outros materiais orgânicos, como plantas, resultando em 
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transformações de diferentes poluentes em substâncias com toxicidade reduzida 

ou de maior facilidade de remoção (Tabela 5) [13] [70] [71]. 

 

Tabela 5 – Tecnologias de remoção de poluentes [13] [70] [71]. 

Processo Aplicações Vantagens Desvantagens 

Precipitação 
química 

Metais 

Remoção de 
constituintes 
dissolvidos; 

baixa 
manutenção; 

fácil operação. 

Emissões de 
voláteis; requer 

manuseio e 
armazenamento 

de reagentes; 
produção de 
rejeitos; difícil 

remoção 
seletiva. 

Osmose Reversa Baixa 
concentração 

Remoção de 
constituintes 

dissolvidos; fácil 
operação; não 
produz rejeito; 
água pode ser 

reutilizada. 

Alto custo de 
investimento e 

operação; difícil 
remoção 

efetiva; difícil 
manutenção e 
suscetível à 
formação de 
incrustações. 

Extração líquido-
líquido 

Alguns metais 

Remoção de 
constituintes 
dissolvidos; 

baixo custo de 
investimento; 

fácil operação. 

Emissões voláteis; 
alto custo de 
energia; difícil 
manutenção; 

efluentes 
adicionais a 

serem tratados. 

Biorremediação Alguns metais 

Remoção de 
constituintes 

dissolvidos; fácil 
operação, 
possível 

recuperação do 
metal. 

Suscetível à 
formação de 
incrustações; 

odor; 
crescimento de 
bactérias; alto 

custo de 
operação. 

 

A característica genética das bactérias de rápida adaptação quando 

expostas ao meio tóxico, faz com que elas adquiram resistência aos poluentes 

presentes nesse meio, o que comprova a viabilidade de utilizar esses micro-

organismos no tratamento de diversos metais e substâncias tóxicas, propiciando a 

biorremediação ao local [72]. 

Tal atributo desses seres só é possível devido aos recursos de defesa como 

a bomba de efluxo, que transporta íons através da membrana citoplasmática para 

o lado externo quando a concentração destes está alta no lado interno, fazendo 

uso do gradiente osmótico, como os íons bivalentes não são diferenciados pelo 
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sistema protéico da membrana responsável pela absorção de íons pela célula, 

íons maléficos à célula como Cd2+ e Pb2+ são absorvidos tanto quanto os 

benéficos como Mg2+ e Ca2+ [73].  

A complexação ou sequestro intracelular, ocorre quando o sistema de 

defesa da célula detecta agentes tóxicos dentro do citoplasma, ativando a 

liberação de compostos complexantes para isolar esses agentes e excretá-los. 

Ou, pode ocorrer o sequestro extracelular onde os compostos complexantes são 

liberados através da membrana celular e estes neutralizam a possível ameaça 

antes de entrar em contato com o material biológico. Todos esses mecanismos 

auxiliam na remoção dos metais do meio, consequentemente na remediação do 

meio contaminado por metais e atenuando sua toxicidade para tal [73] [74].  

Esses mecanismos são ilustrados na figura 7, adaptada de Souza [75]. 

 

 

Figura 7 – Principais mecanismos de tolerância a metais tóxicos nas bactérias, 

adaptado de [75].  

 

Por fazerem parte do próprio ambiente, terrestre ou aquático, a ser tratado; 

agride pouco o local, diferente de outros processos físicos mais drásticos como 

extração por solventes e escavação que não asseguram total resolução do 

problema e às vezes só o transfere para outro local [75] [76]. 

Os primeiros trabalhos com micro-organismos foram realizados em 1902 por 

Hecker com a aplicação do fungo Ustilago crameri para remoção de Cobre de 

solução aquosa e que Pichler e Wobler, já em 1922, também utilizaram para 

reproduzir estudos semelhantes voltados à retirada de prata, mercúrio e césio dos 

resíduos do processamento de milho e observaram que os micro-organismos 
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autoclavados apresentavam melhores resultados no processo de remoção dos 

metais do que quando vivos [5] [77] [78].  

Já em 1971 Goodman e Roberts [79] utilizaram as características das 

bactérias para produzir um método confiável, barato e rápido de biomonitoramento 

de metais perigosos. Em 1982 a primeira patente utilizando a tecnologia de 

biossorção foi registrada por B. Volesky e M. Tsezos, com aplicação de remoção 

de urânio e tório [5], já podendo ser notada a ampliação do foco de metais não só 

poluentes (Pb, Cd, Hg), mas estratégicos (Be, Co, Ge), preciosos (Pt, Au, Ag) e 

radioativos (U, Po, Th).  

Diversos biomateriais vêm sendo utilizados nos estudos de adsorção: 

bactérias, fungos e vegetais. É claro que é levado em consideração também a 

abundância e o valor econômico dessa fonte de material, já que alguns são 

gerados como resíduos industriais em processos como fermentação e oxidação 

biológica [4] [20] [21] [26]. Um recurso biológico natural que vem sendo explorado 

e deve ser citado são as algas marinhas [20] [4]. 

Dentre os processos podem ser mencionados, o biosensoriamento que 

utilizam micro-organismos em suportes que agem na detecção e quantificação de 

poluentes, mesmo em baixa concentração. Quando ocorre o contato dos 

poluentes com os biosensores, desencadeiam-se sinais bioquímicos que são 

detectados por receptores elétricos [80]. 

E, também a bioprecipitação, onde metais solúveis são precipitados por 

agentes de complexação (sulfetos) formados microbialmente. Os sulfetos de metal 

apresentam produto de solubilidade muito baixo, de modo que os metais são 

precipitados eficientemente mesmo em baixas concentrações de sulfeto. A 

biolixiviação tem sido utilizada por empresas para uma maior eficiência na 

remoção de metais de resíduos de mineração, por exemplo. Quando o sulfeto de 

metal é oxidado para se obter seu sulfato, o metal é lixiviado para a solução de 

onde pode ser extraído. Dependendo do mineral, o ataque químico é feito por uma 

combinação de íons férricos e ácidos (prótons), lembrando que o papel dos micro-

organismos é gerar íons férricos e íons H+ [81]. 

Abaixo, as reações propostas por Shippers e Sans (Equações 10 e 11) [81] 

utilizando a pirita como exemplo: 

 

𝐹𝑒𝑆 +  6 𝐹𝑒 +  3 𝐻 𝑂  →   𝑆 𝑂 +  7 𝐹𝑒 +   6 𝐻               Eq. 10 [81] 

 

𝑆 𝑂  +   8  𝐹𝑒  +   5  𝐻 𝑂  →   2  𝑆𝑂  +   8  𝐹𝑒  +  10  𝐻       Eq. 11 [81] 
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No caso de mecanismos para polissulfetos, a solubilização do sulfeto 

metálico é feita pela combinação do ataque de íons férricos e ácido, gerando o 

enxofre elementar como o principal intermediário. Este enxofre elementar é 

relativamente estável, mas pode ser oxidado a sulfato por micro-organismos 

específicos. Abaixo as equações 12 – 14 ilustram o mecanismo para polissulfetos. 

 

𝑆𝑢𝑙𝑓. 𝑀𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝐹𝑒  + 𝐻  →  𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙  + 0,5  𝐻 𝑆  + 𝐹𝑒 (𝑛 ≥ 2)     Eq. 12 [81] 

 

0,5  𝐻 𝑆  +  𝐹𝑒  →   0,125 𝑆  +  𝐹𝑒  +  𝐻                         Eq. 13 [81] 

 

0,125 𝑆  +   1,5 𝑂  +   𝐻 𝑂  →   𝑆𝑂  +   2 𝐻                        Eq. 14 [81] 

 

Isso explica porque bactérias enxofre-oxidantes, como a A. thiooxidans, são 

capazes de lixiviar alguns sulfetos e não outros [81]. 

Sendo assim, a ação dos micro-organismos sobre os metais tem se 

mostrado interessante como objeto de numerosos estudos, em virtude do seu 

potencial de aplicação, tanto para a detoxificação quanto para a recuperação de 

metais nas atividades da indústria de mineração, galvanoplastia e eletrônica para 

fins mais nobres [81]. 
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[83] que citam os tipos de processos que ocorrem na superfície do material 
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em seu estudo conforme a

 

Figura 8 – Mecanismos de biossorção relacionado com 

 

BIOSSORVENTES 

O termo biossorvente engloba toda a biomassa, sendo elas: a

acumulam compostos intracelularmente (com atividade metabólica), conforme 

mecanismos supracitados; ou inativas, que executam a acumulação na parede 

celular (sem atividade metabólica) [2] [13] [20] [21] [22] [33].  

A remoção de íons metálicos por massas inativas, como resíduos agrícolas, 

lodos ativados e bactérias desativadas, é estabelecida por processos físicos e 

químicos ocorridos sem gastos energéticos, já que são independentes 

processo metabólico do micro-organismo e envolvem a afinidade entre sorvente e 

Na literatura científica está disponível uma diversidade de trabalhos [

] que citam os tipos de processos que ocorrem na superfície do material 

adsorvente, tais quais: quimissorção, troca iônica, complexação, quelação e 

precipitação de hidróxidos, além de contribuições com numerosos tipos de 

biossorventes relacionados com metais alvos para descontaminação. Ambos os 

mecanismos de biossorção, tanto o dependente quanto o independente dos 

processos metabólicos celulares, são sistematizados por Véglio e Beolchini [

em seu estudo conforme adaptação presente na figura 8. 

Mecanismos de biossorção relacionado com ação metabólica, adaptada de [

 

41 

ativas, que 

acumulam compostos intracelularmente (com atividade metabólica), conforme 

inativas, que executam a acumulação na parede 

massas inativas, como resíduos agrícolas, 

lodos ativados e bactérias desativadas, é estabelecida por processos físicos e 

químicos ocorridos sem gastos energéticos, já que são independentes do 

ntre sorvente e 

Na literatura científica está disponível uma diversidade de trabalhos [4] [13] 

] que citam os tipos de processos que ocorrem na superfície do material 

quelação e 

precipitação de hidróxidos, além de contribuições com numerosos tipos de 

biossorventes relacionados com metais alvos para descontaminação. Ambos os 

mecanismos de biossorção, tanto o dependente quanto o independente dos 

lares, são sistematizados por Véglio e Beolchini [84] 

 

, adaptada de [84]. 
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Gupta et. al. [85] fornecem valores de remoção praticada por biossorventes 

encontrados na natureza em seus estados in natura, que empregados em 

determinadas condições de pH, massa de biossorvente e tempo de contato têm 

capacidade semelhante ou superior quando comparadas com os materiais 

quimicamente modificados (resinas de troca iônica) utilizados no trabalho de 

Kratochvil [86], além de a apresentar dados sobre a quantidade de ciclos de 

dessorção aplicável a cada adsorvente por ele estudado, isto posto, 

demonstrando a viabilidade dessa tecnologia. 

Os radicais com a presença de átomos eletronegativos, por exemplo, COO-

(acetato), OH- (hidroxila) e PO4
-3 (fosfatos), normalmente inseridos em 

macromoléculas (resinas), são os mesmos presentes nas estruturas das paredes 

celulares dos biossorventes e tem direta relação ao mecanismo de retenção de 

íons metálicos. Demirbas [87] sugere que esses grupos tendem a doar elétrons 

para o cátion metálico estabelecendo a ligação entre o íon metálico e o 

biossorvente.  

Bons adsorventes são aqueles que possuem um grande número de sítios 

ativos disponíveis para interação com o agente a ser adsorvido. Tais sítios estão 

localizados na superfície do material e são constituídos por um ou mais grupos 

funcionais químicos, na generalidade as paredes celulares possuem tais espécies 

que são atrativas aos metais. Essas superfícies também podem ser modificadas 

quimicamente visando aumentar o número de sítios e consequentemente a 

capacidade de sorção [82]. 

Demirbas [87] realizou estudos relacionados com a modificação química na 

biomassa analisando sua eficiência no processo de sorção em comparação com a 

biomassa in natura, constatando um aumento de 500% na capacidade de 

remoção de íons de Cu, Cd e Cr. Entretanto, um aumento considerável nesse 

procedimento elevaria o custo de preparo do biossorvente sendo um empecilho 

para utilização no tratamento de efluente, além da possibilidade do reagente 

utilizado possuir características tóxicas, forte odor ou coloração, indo contra o 

conceito da química limpa.  

A capacidade de atrair metais é atribuída à composição da parede celular 

das bactérias que contam com a presença de polímeros orgânicos chamados de 

EPS (extracellular polymeric polyssacharides). Essa estrutura é determinante 

quanto a classificação das bactérias em suas duas espécies: Gram-positiva e 

Gram-negativa [13].  

Ambas contam com a presença de peptidoglicano, que é formado por 

aminoácidos e dois açúcares: poli-N-acetilglucosamina e ácido N-acetilmurâmico. 
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As Gram-positivas contam com cerca de 90% da sua parede celular composta de 

peptidoglicano, enquanto as Gram-negativas dispõem de somente 10% desse 

material em suas paredes. Nas bactérias Gram-negativas, o peptidoglicano situa-

se entre a membrana interior e a membrana exterior da bactéria; já nas bactérias 

Gram-positivas, não existe membrana exterior, cumprindo o peptidoglicano esta 

função e tendo em geral uma espessura superior à encontrada em bactérias 

Gram-negativas, chegando a formar uma rede que cobre toda a célula [13] [21]. 

 Além do aminoácido citado, há a presença de poliálcoois na composição 

estrutural celular Gram-positiva, são os ácidos teicóicos formados por monômeros 

de glicerol e ribitol, que são conectados através de ligações fosfodiésteres, essa 

interação provê uma carga negativa a toda região que permite o mecanismo de 

sequestro de cátions [13] [21]. 

A estrutura da parede celular dos micro-organismos Gram-negativos é mais 

complexa quando comparada à Gram-positiva, além de ser mais fina ela é 

formada por espaço periplasmático contendo enzimas, camada de 

peptidoglicanos, membrana externa, que consiste em uma dupla camada 

fosfolipídica e lipopolissacarídeos complexos que formam componentes da 

superfície externa. A natureza carregada de lipopolissacarídeo confere uma carga 

negativa global sobre parede celular Gram-negativa, a dificuldade em penetrar 

nesta camada externa é a razão pela qual alguns antibióticos são menos ativos 

contra as bactérias gram-negativas, tendo como exemplo a Pseudomonas 

aeruginosa [88]. 

Todas essas características dos dois tipos de bactérias descritas estão 

ilustradas pela figura 9, adaptada do trabalho de Vijayaraghavan [13].   

 

 
Figura 9 – Estrutura de bactérias Gram-positiva e Gram-negativa, adaptado de [13]. 



 
 

44 
 

Oposto à complexidade da bioacumulação que é baseada no metabolismo 

celular, a biossorção traz algumas vantagens por trabalhar com bactérias mortas 

e/ou inativas, como a liberdade de poder variar propriedades físico-químicas sem 

a preocupação em afetar a suas funções vitais [27]. 

Vega [27] complementa sua exposição dizendo sobre a melhor eficiência de 

experimentos com micro-organismos mortos e os procedimentos de manuseio, 

enfatizando a liofilização que é a desidratação da matéria orgânica sob baixa 

temperatura e pressão, embasado na característica desse procedimento que não 

destrói a parede celular, região que irá realizar o processo de adsorção.  

A liofilização junto com a criopreservação a base de nitrogênio líquido e o 

armazenamento a – 80 °C; são os principais métodos de preservação e 

manutenção de micro-organismo a longo prazo [89].  

As desvantagens da liofilização são: o custo financeiro, a necessidade de 

diluentes ultras puros para a reconstituição do material liofilizado evitando 

qualquer tipo de contaminação e a demora do procedimento. Entretanto, quando 

comparado as outras técnicas, apresenta maior praticidade pela facilidade de 

armazenamento e transporte do produto final, sendo usado amplamente nas 

indústrias farmacêuticas, alimentícia e na área genética [89] [90]. 

Alguns autores [5] [28] abordam em seus estudos a dificuldade quanto à 

viabilidade de aplicação em larga escala de sistemas com bactérias vivas pela 

necessidade de reposição de nutrientes para as bactérias, já que elas 

metabolizam o metal e somente ele não é suficiente para seu funcionamento 

orgânico, acarretando no aumento por demanda biológica e química de oxigênio 

no efluente, DBO e DQO, respectivamente. 

O uso de organismos vivos não é visto como opção para processos 

contínuos, já que além da necessidade do controle de variáveis que impactam na 

viabilidade do processo, como: a toxicidade, o pH e a temperatura do efluente, ao 

realizarem a bioacumulação os micro-organismos secretam substâncias que ao 

longo do tempo tornam o meio saturado, paralisando o metabolismo da bactéria e 

resultando na morte e redução da matéria prima do processo, cenário não 

encontrado com a utilização de biomassa morta [13]. 

No trabalho de Salvadori et. al. [91] os autores apresentaram resultados que 

constaram melhores dados operacionais para os fungos mortos, tais quais: maior 

ponto de saturação de metais removidos e maior afinidade da biomassa pelo 

metal. O comportamento da parede celular também foi satisfatório em situações 

de variação de pH, que seriam prejudiciais aos fungos caso estivessem vivos. E, 
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no trabalho citado, em específico, apresentou melhores condições na formação de 

nanopartículas de cobre. 

Velásquez et. al. [29], também demonstram em seu estudo (figura 10) o 

resultado de dois tipos de cepas de Bacillus sphaericus utilizadas para adsorção 

de cromo (IV), onde é possível observar a melhor eficácia das células mortas 

perante as vivas em ambos os experimentos. Os autores chamam a atenção para 

a diferença entre os resultados das amostras vivas, com as cepas OT4b31 e 

IV(4)10, com porcentagens de adsorção de 25% e 32%, respectivamente; e a 

semelhança entre as amostras mortas, com resultados de 44,5% e 45% entre as 

mesmas amostras citadas; reiterando o processo passivo realizado pelas células 

mortas [29] [33].  

 

 

Figura 10 – Comparativo de adsorção de Cr(IV) por cepas de B. sphaericus, com 

micro-organismos mortos e vivos, adaptado de [29]. 

 
 

1.4.2. COLUNA DE ADSORÇÃO 

Os ensaios de biossorção podem ser realizados por colunas de leito fixo ou 

por biorreatores. Normalmente são utilizadas colunas cilíndricas verticais, 

preenchidas com material reativo, na qual a solução iônica transpassa e os íons 

metálicos ficam retidos na biomassa presente no recheio das colunas. A coluna é 

saturada com água deionizada, em seguida, a solução sintética flui através do 

leito e em contato com o meio reativo, sofre o processo de adsorção, conforme a 

primeira etapa ilustrada na figura 11 [2]. 

Existem meios destrutivos e não destrutivos de recuperação do metal 

(tabela 6) que são aplicados a depender da complexidade do sistema. Quanto 

maior for a capacidade de regeneração não destrutiva do adsorvente mais 
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interessante ele se torna no quesito econômico, por tal motivo diversos agentes 

eluentes de características distintas são testados em estudos com essa finalidade, 

por exemplo: ácidos, solventes orgânicos, bases e até uso de agentes quelantes 

[5] [13] [33] [66].  

 

Tabela 6 – Métodos de recuperação do metal adsorvido [5] [13] [33] [66]. 

Métodos não-destrutivos 
Métodos destrutivos 

Físicos Químicos 

Micro-ondas, 

aquecimento. 

Soluções ácidas diluídas 

(HCl, H2SO4, HNO3, 

H3PO4), Bases 

diluídas (NaOH, 

NH4OH), solventes 

orgânicos (metanol, 

acetona) e outros 

(Na2CO3, EDTA, 

CaCl2). 

Incineração, dissolução 

por mistura de ácidos 

ou base forte. 

 

Eluindo a espécie depositada se cria uma alternativa para a recuperação do 

metal que foi retirado, implicando na produção de uma solução concentrada de 

material dessorvido, e assim, atraindo a atenção de empresas engajadas na 

despoluição, reciclagem e/ou tratamento de resíduos como fonte de renda [2] [13] 

[20] [22].  

A etapa de eluição é ilustrada pela figura 11, adaptada do trabalho de 

Volesky [2], onde há o fluxo de tratamento do efluente na 1ª etapa, subsecutivo 

pela etapa de eluição para recuperação do metal removido, deixando-o disponível 

para novo uso comercial. 
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Figura 11 – Sistema de recuperação de íons metálicos, adaptada de [2]. 

 

O método de processo contínuo através de coluna é tido como útil e prático 

para os autores que realizaram experimentos tanto com coluna, como por 

batelada, pois esse procedimento apresenta vantagens numa etapa do trabalho 

onde se tem por objetivo aumentar a escala numa possível aplicação em 

processos industriais, já que demonstra ser mais fidedigno nos estudos de 

ampliação (scale-up) e maior praticidade para se detectar influências e respostas 

na variação de fatores no processo [5] [13] [30] [86]. 

 

1.5. ADSORÇÃO 

A adsorção é um fenômeno de superfície caracterizada pela atração de 

moléculas, geralmente gasosas ou líquidas, por uma superfície sólida. Na prática, 

todos os sólidos têm capacidade de adsorver líquidos e gases, mas a intensidade 

que influencia nessa habilidade depende de fatores tais quais: pressão, afinidade 

eletrônica, porosidade e temperatura [25].  

A concentração das substâncias, antes presente no fluido, na superfície do 

sólido é resultado da transferência de massa característica do fenômeno em 

estudo, oportunizando a separação de determinado componente dos outros 

presentes na solução.  Nesse processo o sólido é denominado como adsorvente 

enquanto que o líquido ou o gás são chamados adsorvato. Como nem sempre é 

possível distinguir a adsorção que ocorre na superfície e a absorção que ocorre 

no interior das partículas sólidas, geralmente usa-se o termo sorção, esse 

fenômeno pode ser classificado como químico e físico, dependendo da natureza 

das forças superficiais [92] [93]. 
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Na história os primeiros casos do uso da tecnologia de superfície são 

datados de 3.750 A.C. onde os egípcios utilizavam o carvão para retirada do odor 

de putrefação no processo de mumificação e os fenícios, em 460 A.C, utilizaram 

para a filtração de água para consumo próprio. Em 1794, na Inglaterra, o carvão 

foi utilizado na indústria alimentícia como agente clarificante de xarope de açúcar, 

no ano de 1903 o pesquisador botânico Mikhail Semenovich Tswett, que durante 

um estudo sobre clorofila utilizou o principio da adsorção para criar a análise 

cromatográfica, que utiliza uma coluna adsortiva para determinar os componentes 

presentes na amostra através da diferença de interação entre a fase estacionária, 

que faz o papel do adsorvedor, e a fase móvel, agindo como adsorvato, 

descoberta que revolucionou o campo químico [92].  

Na Primeira guerra mundial (1911), houve a criação de fábricas para 

produção de máscaras de carvão destinada aos soldados e civis das cidades 

afetadas pelas batalhas, para diminuir o impacto dos gases tóxicos proveniente 

das ações bélicas já que estes causavam dano aos tratos respiratórios [94].  
Desde então o carvão ativado vem sendo estudado e aplicado como 

material adsorvente por ter uma superfície de contato na escala de 1.500 metros 

quadrado por grama de material devido à presença de micro, meso e macroporos 

(figura 12) além de possuir diversos grupos funcionais em sua superfície que 

auxiliam na captação das espécies desejadas [95].  

O carvão ativado está se tornando um componente essencial 

nas instalações de tratamento de água devido à sua capacidade de adsorver 

 contaminantes presentes na água, tais quais:  micropoluentes , compostos 

orgânicos e compostos inorgânicos, agindo também na eliminação de cores e 

odores indesejados [96]  [97].  

O carvão ativado na forma de grânulos (CAG) é relativamente barato e 

oferece a possibilidade de regeneração e reutilização [98]. Novos poluentes 

trazem os desafios de adaptação do material para aumentar a eficiência no 

processo de remoção, para melhorar essa afinidade, técnicas de sulfuração e 

amonificação são aplicados ao carvão [98].   

 



 
 

49 
 

 

Figura 12 – Esquema de porosidade em Carvão Ativado Granular (Adaptado de 

[98]).  

 

Todas essas características fazem com que os estudos de adsorção de 

novos materiais adsorvente sejam comparados ao carvão ativado, pois ele serve 

como padrão referencial para essa área de estudo [99]. 

Em 1918, Irving Langmuir desenvolve pela primeira vez o conceito de 

monocamada de adsorção, relacionando esse comportamento com a cinética de 

adsorção. Estudando os fenômenos superficiais entre gases e sólidos, Langmuir 

percebeu que na superfície catalítica geralmente ocorria primeiro uma 

quimissorção e ocasionalmente a fisissorção, que toda superfície era 

energeticamente homogênea e ele interpretou a cinética da reação superficial 

tendo como guia a sua equação de monocamada. Com esse estudo ele foi 

laureado com o Prêmio Nobel de Química de 1932, pelas descobertas no campo 

da superfície química [94] [100].  

Atualmente o processo adsortivo é utilizado em indústrias e em diversos 

outros campos, por exemplo, na desumidificação de gases, recuperação de 

vapores de solventes arrastados pelos gases, remoção de umidade e enxofre da 

gasolina, desodorização do gás carbônico e das bebidas, na remediação de solos 

contaminados, remoção de contaminantes orgânicos (pesticidas, antibióticos, 

fenóis) de água e na remoção de odor, cor e aroma de água para consumo 

humano, além da aplicação mais importante dentre as presentes na ciência de 

superfície, a de catálise que está presente em aproximadamente 90% das 

reações químicas das indústrias estabelecidas, trazendo uma importância 

inclusive para o setor estratégico de um país. Indústrias com relevâncias locais e 

mundiais que contribuem para o bem estar da população usualmente tem um 

processo catalítico em alguns de seus processos de transformação [94] [100], por 

exemplo: 



 
 

50 
 

 

  Indústria Petroquímica – Obtenção de combustível, orgânicos 

leves, resinas a partir do petróleo ou gás natural; 

 

  Indústria Farmacêutica – Utilização ativa na pesquisa e 

desenvolvimento de novos fármacos, além da produção em grandes 

escalas para suprir a necessidade do mercado; 

 

  Indústria da Química Fina – Um setor da química que 

desenvolve substâncias de alto valor agregado, fornecendo produtos 

essenciais para as indústrias farmacêuticas e cosméticas, por exemplo. 

Atualmente incluindo também nanocompostos com aplicações 

específicas em inúmeras áreas; 

 

  Indústria Biotecnológica – Na busca e descoberta de recursos 

biológicos industrialmente proveitosos, pode-se citar, enzimas 

proveniente de micro-organismos vivos que são utilizadas nas indústrias 

de cervejas e vinho (fermentação em geral), produção de biodiesel 

entre outras aplicações; 

 

  Indústria de Fertilizante – Produção de amoníaco, substância 

valiosa e essencial para encarar o aumento da demanda por alimentos 

da população, como o Brasil é considerado um grande exportador de 

material agrícola, esse é considerado um setor estratégico, sendo o 4° 

maior produtor de fertilizante do planeta. O amoníaco também é 

utilizado na fabricação de explosivos e em outras aplicações; 

 
  Produção de Ácido Nítrico – Um importante ácido, que é 

utilizado na produção de corante, fertilizantes, medicamentos e 

explosivos. Seu processo industrial é baseado pela ação de um 

catalisador de platina, que se liga a moléculas de hidrogênio, para 

formar o ácido nítrico; 

 
  Indústria de polímeros – Constituem um dos grandes domínios 

de aplicação da química orgânica e ocupam um lugar de destaque na 

nossa vida cotidiana. Como exemplo, temos inúmeros objetos, materiais 

(da caneta esferográfica à carroçaria de um automóvel), tintas, 

revestimentos diversos, pneus, tecidos entre outros. 
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Durante as últimas décadas novas classes de sólidos adsorventes têm sido 

desenvolvidas, tais como: fibras de carbono, biochar, fulerenos, vidros micro 

porosos e materiais com nano poros, essas nanoestruturas se tornaram populares 

na área da ciência e da tecnologia pela suas características de sorção, catalítica, 

magnética, ótica e térmica [94]. 

A fisissorção foi descrita por Ruthven [101] como um fenômeno que ocorre a 

baixa temperatura, rapidamente atinge o equilíbrio e é reversível. Todavia, em 

materiais que apresentam microporos, a fisissorção ocorre numa velocidade 

menor, pois o evento é limitado pela taxa de difusão intraparticular. De acordo 

com a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) [102] e baseado 

principalmente no método BET (teoria de adsorção Brunauer – Emmett – Teller) 

para caracterizar a porosidade do material, as categorias de porosidade seguem a 

tabela 7: 

 

Tabela 7 – Caracterização de poros [102]. 

Categorias Dimensões 

Microporos 0 a 2 nm (0 a 20 Å) 

Mesoporos 2 a 50 nm (20 a 500Å) 

Macroporos >50 nm (0,05 µm) 

 

No campo da termodinâmica, o autor afirma que esse é um processo 

terminantemente exotérmico, no contexto molecular prova-se que pode haver 

várias camadas de moléculas simultaneamente sobre a superfície do adsorvente, 

sendo que as camadas mais externas sofrem cada vez uma força de menor 

intensidade atrativa do adsorvente, assim esse é um tipo de adsorção que ocorre 

em operações de transferência de massa [101].  

É comportamento característico desse processo a baixa interação entre as 

partes envolvidas, as forças encontradas aqui são da mesma ordem de grandeza 

das forças de Van der Waals – London, análogas às forças que mantém unidas as 

moléculas de HCl (figura 13). Essa energia é originaria da interação dipolo – 

dipolo e dipolo induzido que leva a polarização de uma região a uma carga pela 

diferença de eletronegatividade entre as espécies, identificadas pelos sinais ẟ + e 

a ẟ – na figura 13 [101]. 
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Figura 13 – Esquema de ligação entre moléculas de HCl, adaptado de [101]. 
 

Ao contrário da sorção física, a quimissorção é conduzida à alta temperatura 

e pode ser irreversível, nela as atrações entre as partes é tão intensa que formam 

ligações covalentes, princípio dos catalisadores [94]. 

Por acontecer uma reação química na superfície a quimissorção acontece 

em monocamada, caso haja adsorção de multicamadas as demais camadas 

apresentam comportamento de fisissorção, portanto, há somente atração 

eletrostática entre o adsorvente e adsorvato. A entalpia é da ordem de 100 

kcal.mol-1, equivalente a de uma reação, quando ocorre a dissociação da molécula 

e completa mobilidade bidimensional, causando o aumento do grau de liberdade e 

valores positivos para entropia podendo até ser endotérmica [103].  

Existem dois tipos de quimissorção: ativada, onde a taxa de adsorção é 

relacionada com temperatura e com a energia de ativação, descrita pela equação 

de Arrehenius; e a não ativada, onde o processo ocorre rapidamente, pois a 

energia de ativação é praticamente nula [100]. 

Para os fins visados nas operações unitárias de transferência de massa, só 

a adsorção física apresenta interesse. Em contraposição, só a adsorção ativa é 

importante nos processos catalíticos. Na tabela 8 estão relacionadas às 

características entre os dois tipos de sorções supracitados no trabalho [100]. 
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Tabela 8 – Comparação entre processos de adsorção [100]. 

SORÇÃO FÍSICA SORÇÃO QUÍMICA 

Baixo calor de sorção 
Calor de sorção na ordem de entalpias 

de reação 

Não específica Altamente específica 

Mono ou multicamadas Somente monocamada 

As moléculas sorvidas não sofrem 
dissociação 

Pode ocorrer dissociação das 
moléculas 

Ocorre a baixas temperaturas Ocorre a altas temperaturas 

Não precisa de ativação, é rápida e 
reversível 

Precisa de ativação e pode ser 
irreversível 

Não há transferência de elétrons, mas 
pode ocorrer polarização do sorvato 

Há a transferência de elétrons, levando 
a formação de ligação química 

 

Gadd [104], também especifica outros fatores e evidencia as influências que 

podem causar alterações nesse fenômeno, como: o tempo de contato entre 

sorvente e sorvato, o qual pode ser otimizado através da utilização de um sistema 

de agitação, a massa de sorvente que pode aumenta a probabilidade de 

associação das partículas, a concentração inicial de íons metálicos nas 

mediações da superfície do biossorvente que pode gerar força motriz de difusão e 

ajudar a conduzir os íons até os sítios de sorção.  

O pH tem a importância ressaltada em relação ao biossorvente, pois ele 

pode ativar ou desativar os sítios ativos presentes alterando a forma com a qual 

ele irá interagir com o metal, no caso dos íons metálicos, a elevação do pH pode 

gerar a formação de hidróxidos insolúveis do metal que não reagem com o 

biossorvente. 

Quando o adsorvente está saturado ou quase saturado, existe um equilíbrio 

entre o adsorvato nas duas fases, como um sólido iônico em uma solução 

saturada com corpo de fundo. Podem-se utilizar as mesmas premissas de 

equilíbrios químicos para se estudar o fenômeno de forma quantitativa e se 

encontrar as isotermas de adsorção que relacionam a quantidade de moléculas 

adsorvidas em função das variáveis do fluído em contato [25]. 

 

1.5.1. ISOTERMAS 

As isotermas de adsorção são relações de equilíbrio entre a concentração 

na fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes a uma dada 

temperatura, através de seu formato pode ser determinado o comportamento do 

fenômeno da adsorção no estudo realizado mediante ajustes obtidos em modelos 
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matemáticos, com tal conhecimento é possível prever o comportamento da 

interação entre espécies de interesse, indicando a quantidade máxima teórica de 

remoção, pontos de saturação e afinidade entre diferentes substâncias [105].  

A maior parte dos modelos é empírica, sendo assim, dependentes de dados 

obtidos em experimentos para auxiliar a constatar informações referentes à 

cinética de adsorção, perfil de formação de camadas na superfície adsortiva e 

equilíbrio entre adsorvente e adsorvato [105]. 

A IUPAC [102] publicou uma classificação das isotermas (figura 14), 

baseada na relação entre a capacidade de adsorção, Qe (mg adsorvida/g de 

adsorvente), e a concentração final do íon metálico na solução, Ce (mg/L), onde 

uma isoterma é considerada favorável quando se comporta apresentando grandes 

remoções em baixas concentrações da espécie a ser removida da solução, 

atingindo a estabilidade após a saturação dos sítios ativos, característica do 

modelo de Langmuir que adota sítios limitados (monocamada adsortiva). A 

isoterma indica um processo desfavorável quando ocorre o contrário da citada 

anteriormente, com baixas taxas de remoção mesmo a concentrações baixas. Já 

a linear mantém uma taxa de remoção constante independente da concentração 

de trabalho, característica do modelo descrito por Hebert Freundlich, onde é 

descrito um material adsorvente com sítios infinitos (formação de multicamadas de 

adsorção). E, por último, a isoterma que apresenta comportamento irreversível 

demonstra alta taxa de adsorção com independência do fator concentração. 

 

 

Figura 14 – Classificação de isotermas conforme IUPAC, adaptado de [102]. 

 

Presentes na literatura estão alguns dos modelos para descrever o equilíbrio 

adsorvente-adsorbato: Temkin, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, 
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Langmuir e Freundlich, com destaque para os dois últimos que são os mais 

aplicados em estudos de adsorção. 

 

1.5.1.1. ISOTERMA DE LANGMUIR 

O modelo de Langmuir foi desenvolvido para representar a quimissorção, 

proposto para superfície homogênea e baseia-se nessas hipóteses: 

 

 Cada sítio só pode ser ocupado por uma molécula, decorrendo num 

número finito de moléculas adsorvidas; 

 Adsorção ocorre somente em monocamada; 

 Todos os sítios de adsorção são energeticamente equivalentes; 

 A capacidade de adsorção de uma molécula independe da ocupação 

dos sítios vizinhos.  

 

Por haver um número limitado de sítios, a taxa de adsorção aumenta 

proporcionalmente com a concentração do soluto e mantém um valor constante 

quando próxima ao número máximo de sítios disponíveis, isto é, alcançado a 

condição de equilíbrio onde a taxa de dessorção e adsorção no sistema se 

igualam e estabilizam. Tal modelo perfila melhor com os dados experimentais que 

outros modelos, quando há formação de monocamadas [25]. 

Como esse processo de adsorção segue uma premissa de números 

definidos de sítios [100] [106], podemos adotar que a parcela adsorvida da 

molécula M, a uma determinada temperatura e concentração estabelecida, é a 

descrita na Equação 15:  

 

𝜃 =                                                                       Eq. 15 [100] 

 

Onde,𝜃  seja a fração ocupada por M e, consequentemente, 1 − 𝜃  sendo 

a parcela de sítios desocupados; 

𝑛  , seja o valor de M adsorvido; e 

𝑛  , seja o valor de uma monocamada completa. 

 

A taxa da adsorção de M é diretamente relacionada com a concentração de 

M e o número de sítios prontos para serem ocupados, essa relação é denominada 

constante de adsorção, Km (Equação 16). 
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𝑟 = 𝐾  . 𝐶  . (1 − 𝜃 )                         Eq. 16 [100] 

 

Concomitante à adsorção, ocorre a dessorção da espécie adsorvida, e a 

taxa referente a esse processo é proporcional ao número de sítios ocupados, 

chamada de constante de dessorção, KD (Equação 17). 

E, como já citado no texto, na condição de equilíbrio a taxa de adsorção e 

dessorção se equivalem, pois com sítios limitados, para que haja uma nova 

ocupação será necessária uma nova vacância (Equação 18). 

 

𝑟 = 𝐾  . 𝜃                           Eq. 17 [100] 

 

𝑟 =  𝑟                         Eq. 18 [100] 

 

Ou seja, se for adotado que em determinado momento de hipotético 

recobrimento integral da superfície, a formação da monocamada é equivalente a 

complementação de ambas as taxas, adsorção e de dessorção (Equação 19), e 

em vista disso a fração dos sítios ocupados resulta na equação 20. 

 

𝑛 = 𝐾 +  𝐾  . 𝐶                       Eq. 19 [100] 

 

𝜃 =
 .

  .
                       Eq. 20 [100] 

 

Aplicando o conceito da constante de equilíbrio de adsorção-dessorção, 

também chamada de constante de Langmuir (Equação 21), KL, podemos chegar à 

equação de Langmuir para adsorção (Equação 22). 

 

𝐾 =                                                                   Eq. 21 [100] 

 

𝜃 =
 .

  .
                     Eq. 22 [100] 

 

Para trazer praticidade aos cálculos converte-se a fração dos sítios 

ocupados para massa adsorvida por quantidade de adsorvente, assim a equação 

22 resulta na equação 22a e após ajuste, 22b: 
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=
 .

  .
                         Eq. 22a [100] 

 

𝑞 =
 .  .

  .
                                        Eq. 22b [100] 

 

É comum encontrar outras deduções da equação de Langmuir (Eq.22b) em 

formas linearizada, as três mais divulgadas em estudos científicos são as de 

Lineweaver-Burk, Eadie-Hofstee e Scatchard, essas regressões lineares resultam 

em diferentes estimativas de parâmetros dependendo de qual das formas 

linearizadas os resultados estiverem ajustados, já que cada uma dessas variações 

altera a ordem de distribuição de erro original, melhorando ou piorando essa 

distribuição [107] [108].  

A escolha do “melhor” ajuste é discutida em pesquisas na área da 

bioquímica, pois tais equações provenientes da isoterma de Langmuir são 

importantes para descrever o comportamento das ligações de fármacos e da 

cinética enzimática, como em casos onde a afinidade entre substratos e enzimas 

determina a concentração de drogas necessária para que a reação desejada 

ocorra [109]. Os ajustes citados estão na tabela 9, as formas linearizadas são 

mais práticas para os cálculos por permitirem o uso da regressão linear. 

 

Tabela 9 - Modelo de Langmuir linearizado e suas variações [107] [108]. 

Isoterma Forma Linear Y vs. X 

Langmuir 

𝑞 =
𝑄  . 𝐾  . 𝐶

1 + 𝐾  . 𝐶
 

𝐶

𝑞
=   1

𝑄
  . 𝐶  +

1

𝑄  . 𝐾
   vs. 𝐶  

Lineweaver-

Burk 

1

𝑞
=   1

𝑄
  +  

1

𝐾  . 𝑄  . 𝐶
   vs.  

Eadie-

Hofstee 
𝑞 = 𝑄 −  

1

𝐾
 .

𝑞

𝐶
 𝑞  vs.  

Scatchard 
𝑞

𝐶
= 𝐾  . 𝑄 − 𝐾  . 𝑞   vs. 𝑞  



 
 

58 
 

 

Sendo que Qmax é a capacidade máxima de íons adsorvidos por massa de 

adsorvente em mg/g, KL é a constante de Langmuir associada à energia de 

adsorção e a constante de equilíbrio em L/mg, qeq é a quantidade de soluto 

adsorvido no equilíbrio em mg/g e Ceq é a concentração do soluto na fase fluida 

em mg/L também no equilíbrio. 

A quantificação da adsorção (q) é calculada com a aplicação da equação 23: 

 

𝑞 =  
  .  

                         Eq. 23 [107] 

 

Onde Cf é a concentração final ou de equilíbrio, Ci é a concentração inicial, V 

é o volume da solução e ma representando a massa de adsorvente usada. 

O ajuste realizado por Lineweaver-Burk é citado por mascarar desvios nos 

resultados de soluto adsorvido (qeq
-1) e do soluto presente na solução em 

condição de equilíbrio (Ceq) forçando uma reta com dados característicos de uma 

curva [85]. 

Dowd e Riggs [110] citam em seu trabalho a preferência pelo uso forma 

original da equação de Langmuir frente ao ajuste feito por Eadie-Hofstee, pois o 

segundo ajuste tende a realçar desvios experimentais destacando outliers, 

consequentemente, superestimando valores finais. Esse modelo também sofre 

pela presença do termo referente à massa de soluto adsorvido (qeq
-1) em ambos 

os lados da equação, criando uma correlação e potencializando erros 

experimentais. 

Já o modelo de Scatchard é o menos utilizado por possuir uma hipótese 

restrita quando comparada a equação original de Langmuir, onde se presume que 

um pequeno número de diferentes tipos de sítios ativos no adsorvente estejam 

disponíveis para atuar na adsorção, sem interação entre eles, hipótese de mais 

fácil aplicação para adsorção em materiais sintéticos preparados para a adsorção 

como resinas quelantes [111]. 

A forma original de Langmuir e o ajuste feito por Lineweaver-Burk são as 

mais usuais, contudo, a qualidade do modelo adotado para descrever o 

comportamento é indicada pelo valor mais próximo da unidade do coeficiente de 

correlação (R2), já que se trata de uma regressão linear. 

A princípio, com os dados empíricos plota-se uma curva com os eixos 

indicados no formato Lineweaver-Burk, escolhido a título de exemplo, com os 

pontos é possível construir uma reta onde a inclinação representará o termo 
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·
, e o termo  será representado pelo ponto de interceptação do eixo y. 

Com essas informações adquiridas da reta encontram-se os valores dos 

parâmetros KL e Qmax.  

As características essenciais da isoterma de Langmuir podem ser 

explicadas pela constante de separação adimensional RL, que define se o 

processo é ou não favorável, conforme demonstrado na tabela 10 [112]. 

 
Tabela 10 - Fator adimensional de Langmuir e seu significado [112]. 

RL Significado 

RL> 1 Desfavorável 

RL = 1 Isoterma linear 

0 < RL< 1 Favorável 

RL = 0 Irreversível 

 

Este cálculo é efetuado utilizando-se a equação 24 para definir o 

comportamento do processo. 

 

R =  
(  . )

                                                                 Eq. 24 [112] 

 

Sendo KL a constante de Langmuir e C0 em mg/L a concentração inicial de 

adsorvato. 

 

1.5.1.2. ISOTERMA DE FREUNDLICH 

 O modelo de isoterma proposto por Freundlich é uma equação empírica 

(Equação 25) que assume um número quase infinito de sítios de adsorção, devido 

a uma superfície heterogênea no quesito de energias adsortivas. Em resposta aos 

inúmeros sítios é adotado nesse modelo que os íons são infinitamente 

acumulados na superfície do adsorvente, formando multicamadas de adsorção 

[106]. A equação 25 é descrita na forma linear pela equação 26. 

 

q = K  . C         Eq. 25 [106] 
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log(q ) = logK +  logC  Eq. 26 [106] 

 

Sendo que KF é a constante de Freundlich, que indica a capacidade de 

adsorção em ·  ;  

n é a constante relacionada à heterogeneidade da superfície; 

qeq é a quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio em  ; e 

Ceq é a concentração do soluto em equilíbrio na fase líquida em  . 

 

Normalmente, num caso de adsorção favorável o valor de n (constante de 

Freundlich), tende a um valor entre 1 e 10, já que a dimensão desse valor é 

proporcional à interação do adsorvente com o adsorvato. Caso n seja igual a 1, 

indica que todos os sítios são energeticamente idênticos, logo, ocorre uma 

adsorção de perfil linear. Entretanto, se n for menor que 1, indica que o 

adsorvente tem maior afinidade com o solvente do que com o adsorvato [106]. 

 

 

1.5.2.  SOMA DOS QUADRADOS DOS ERROS (SQE) 

Como citado anteriormente na explicação dos ajustes à equação de 

Langmuir, o ponto negativo de aplicar a linearização numa equação não linear é 

uma possível perda de preceitos peculiares ao modelo, consequentemente 

influenciando no modelo em si e na sua distribuição de erro, ou seja, os erros já 

considerados são relacionados às condições de normalidade, homogeneidade e 

independência da variância, já no modelo linearizado tais erros podem não 

atender as condições citadas [106].  

Para corroborar os dados encontrados com o devido modelo de isotermas, a 

Soma dos Quadrados dos Erros (SQE) pode ser aplicada utilizando os resíduos 

de cada ponto, ou seja, pontos próximos a curva adquirem maior peso dos que os 

pontos mais distantes diminuindo os efeitos dos desvios experimentais sobre os 

parâmetros de ajuste. A fórmula da SQE é dada pela equação 27 e quanto menor 

o valor de SQE mais ajustado ao modelo os valores estão. 
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𝑆𝑄𝐸 =  
1

𝑛
  . (𝑄 . − 𝑄 .)  

 

Eq. 27 [106]

 

Onde, n é o número de amostras analisada no estudo, e Q a é a capacidade 

de íons metálicos adsorvidos por massa de adsorvente em mg/g.  

 

1.6. IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS POR MALDI-TOF 

A busca por um meio de identificação rápido, acessível e assertivo de 

bactérias vem de longa data. O procedimento de identificação é necessário para 

que se conheçam melhor os micro-organismos com que se está trabalhando e, 

por questão de segurança, evitar o contato ou a aplicação de qualquer bactéria 

patogênica no processo de biorremediação, o que seria mais uma causa de 

impacto no meio ambiente do que uma ação benéfica [95]. 

As tentativas de usar a espectrometria de massa com pirólise resultavam em 

diversos fragmentos de picos que não apresentavam um padrão satisfatório para 

a análise conclusiva dos micro-organismos, já que dependiam das condições de 

cultivo das culturas e da sensibilidade do equipamento utilizado, tais fatores 

interferiam na intensidade dos picos tornando as bibliotecas de identificação 

obsoletas em curto prazo [113]. 

 Tal análise foi revolucionada com o desenvolvimento da técnica de 

espectrometria de massa MALDI-TOF, acrônimo de Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionization – Time Of Flight, desenvolvida em 1988 por Hillenkamp, 

Karas e Koichi Tanaka, este último ganhador do prêmio Nobel de Química em 

2002 [113]. 

Esse método se baseia na geração de um espectro de massa após a 

ionização de uma matriz orgânica que está em contato com o material biológico a 

ser identificado, a radiação emitida pelo equipamento dentro de um tubo a vácuo 

induz a molécula a uma aceleração provocando a vaporização da amostra, com 

os dados que relacionam os valores da razão massa/carga (m/z) e o tempo de 

vôo gasto até que a amostra atinja o detector do equipamento, é possível obter as 

características específicas do material proteico da amostra (figura 15) [95] [113]. 
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Figura 15 – Esquema de análise MALDI-TOF, adaptado de [95]. 
 

O espectro gerado é baseado majoritariamente em proteínas ribossomais, 

que são as mais abundantes e também as mais conservadas nesses micro-

organismos no quesito genético. Esse é um fator importante já que as bactérias 

passam por diversas mutações de modo dinâmico, desse modo, tais proteínas, 

também chamadas de “Proteínas ID”, concedem a cada tipo de bactéria uma 

“impressão digital” (fingerprinting) possibilitando uma identificação confiável das 

espécies através de comparação dos perfis espectrométricos com um banco de 

dados existente no software do equipamento (figura 16) [95] [114]. 

 

 

Figura 16 – Espectros de amostras MALDI-TOF, adaptado de [95]. 
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Por ser um método rápido, eficiente, econômico e confiável está sendo 

utilizado amplamente em hospitais para identificação de bactérias patogênicas ou 

clinicamente interessantes, no controle de qualidade em produção de alimentos, 

na indústria farmacêutica e cada vez mais são publicados estudos com aplicação 

para fungos, ácaros, leveduras e diversos tipos de bactérias [113].  
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2. Objetivos 
Este trabalho teve como objetivo estudar o processo de biossorção e 

dessorção dos íons metálicos Cu2+ e Zn2+ presentes em solução sintética, em 

coluna de leito fixo e em contato com biomassa obtida de um consórcio de micro-

organismos existente no solo de região industrial. Para isso foram realizadas as 

seguintes etapas: 

 

• Cultivar e preparar a biomassa proveniente do consórcio de micro-organismos 

advindo do solo; 

• Caracterizar o consórcio usado, com possível identificação das espécies 

envolvidas, e avaliar a aplicação da biomassa no processo como material 

adsorvente;   

• Analisar o fenômeno da adsorção metálica aplicando isotermas de equilíbrio 

Freundlich e Langmuir, e confrontar os resultados da biomassa com carvão 

ativado; 

• Identificar os grupos funcionais presentes nos sítios ativos envolvidos na 

atração metálica; 

• Estudar a influência da concentração metálica e da massa de adsorvente no 

processo adsortivo; 

• Avaliar a dessorção utilizando soluções ácidas de 0,2 M de ácido clorídrico e 

ácido nítrico e identificar o melhor agente para o procedimento de eluição 

focado na obtenção de uma solução final com os íons dessorvidos.  
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3. Materiais e métodos 
Nesse capítulo a sequência das atividades realizadas durante o estudo 

serão detalhadas de acordo com o esquema no fluxograma abaixo.  

 

 
Figura 17 – Fluxograma do processo 

 

A figura 17 apresenta fluxograma do processo seguido no estudo separado 

por etapas. Iniciando pela obtenção da amostra de solo in situ, sucedido pela fase 

de cultivo, envolvendo o crescimento microbiológico. Após o crescimento, houve a 

obtenção e acumulo da biomassa através de lavagem e centrifugação da mesma. 

Já o preparo da biomassa é atribuído a etapa de liofilização, autoclavagem e 

moagem. A etapa dos experimentos foi baseada nos ensaios de adsorção e 

eluição com encaminhamento das soluções resultantes nos ensaios para análise 

no ICP e obtenção dos resultados. 

 

3.1. COLETA DE SOLO 

Foi realizada a coleta de amostras de solo na cidade de Cubatão, estado de 

São Paulo, numa área no Centro de Pesquisa em Meio Ambiente (CEPEMA – 

POLI/USP) como fonte de material biológico para cultivo do consórcio microbiano. 

A localização de GPS do local é 23°53’13”S 46°26’15”W e a indicação do local da 

coleta de amostras está presente na figura 18, detalhe “A” ilustra a região da 

Baixada Santista com destaque para Cubatão (balão vermelho) e o detalhe “B” é a 

aproximação do mapa com indicação do exato local de coleta (“X” branco). 
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Figura 18 – Local de coleta de amostra (Adaptado Google Maps). 

 

O local das amostras é situado numa cidade que é conhecida por sua área 

industrial que durante anos impactou diretamente na qualidade do ar, de corpos 

hídricos e do solo, através da poluição gerada pelas atividades industriais e pela 

negligência ao meio ambiente [103].  Esse fator influenciou na decisão de coletar 

micro-organismos do local para o estudo. 

Duas amostras foram coletadas no mês de março/2017, foram coletados 

cerca de 80 gramas de solo após cavar 10 cm de profundidade. Com uso de luvas 

e auxílio de uma espátula de metal o material foi recolhido, foi armazenado em 

dois tubos tipo Falcon de 50 mL esterilizados, identificados e estocados em 

câmara fria a 4 °C [115]. 

 
3.2. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES METÁLICAS 

As soluções metálicas monoelementares contendo Zn2+ e Cu2+, utilizadas 

nos ensaios foram obtidas de sais de sulfato de zinco hepta hidratado 

(ZnSO4.7H2O) e sulfato de cobre (CuSO4), respectivamente, diluídas com água 

deionizadas e armazenada em balão volumétrico de 100 mL com concentração de 

10 g/L.  

Para obter as soluções metálicas com as concentrações para o trabalho (10 

mg/L, 25 mg/L, 50 mg/L, 75 mg/L, 100 mg/L, 125 mg/L, 150 mg/L e 175 mg/L) 

foram realizadas diluições a partir da solução estoque de 10 g/L, toda água 

deionizada utilizada para as diluições foi obtida do equipamento destilador Milli-Q 

Millipore, com resistividade de 18,2 MΩ.cm a 25 °C. 

Durante todo o trabalho o pH manteve valor de 5,4 ± 0,1  para as soluções 

com zinco e com cobre, os ajustes quando necessários foram realizados com 
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soluções de HCl e NaOH, ambas a 1 M. Os valores de pH foram baseados em 

diagramas de Pourbaix de soluções com concentrações de 175 mg/L dos sais 

obtidos em software HYDRA-Medusa [116], em que há a indicação dos 

compostos formados de acordo com a concentração e o pH da solução. Os 

diagramas podem ser observados na figura 19 para o zinco e na figura 20 para o 

cobre. 

 

 

Figura 19 – Diagrama de Pourbaix para solução de zinco 170 mg/L (Hydra-Medusa). 

 

 

Figura 20 – Diagrama de Pourbaix para solução de cobre 170 mg/L (Hydra-

Medusa). 

 

Nos gráficos é possível observar que a partir de pH 7 para o zinco e pH 6,5 

para o cobre, ocorre a formação de cristais de óxidos, o que não é interessante ao 

estudo, pois tais cristais envolvendo os íons metálicos poderiam sofrer a filtração 

física durante os experimentos, ao invés de serem adsorvidas. 
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3.3. CULTIVO DO CONSÓRCIO MICROBIANO 

Foram utilizados 5 g do solo coletado no cultivo das células do consórcio, a 

massa foi depositada em dois erlenmeyers de 250 mL junto com 100 mL de meio 

LB (Lysogeny Broth – Caldo de lisogenia) [117], composto de Peptona 10 g/L; 

Extrato de levedura 5 g/L; Cloreto de sódio 10 g/L que foi autoclavado por 20 min 

a 121 °C, esse meio foi utilizado por ser rico em nutrientes, oferecendo condições 

de crescimento aos micro-organismos por possuir fonte de aminoácidos 

essenciais, oferecer fontes orgânicas, além do sódio, útil para o equilíbrio 

osmótico na membrana celular. Concomitante a isso, um erlenmeyer de 250 mL 

com 100 mL de meio LB sem amostra de solo também foi preparado para controle 

da qualidade do meio, resultando em negativo para contaminações externas. 

De acordo com trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa [95] [118], 

soluções concentradas de metais foram utilizados para obtenção da concentração 

de 100 mg/L dos metais estudados (cobre e zinco) no meio de cultura para que na 

fase de crescimento do consórcio os micro-organismos se adaptassem aos 

metais, para isso a equação de diluição de soluções foi aplicada conforme 

equação 28.  

 

𝐶 ×  𝑉 = 𝐶 ×  𝑉′                          Eq. 28 

 

Onde C é a concentração inicial da solução metálica concentrada em mg/L, 

V o volume utilizado em L da solução metálica concentrada necessária para 

alcançar a concentração C’, que é a concentração desejada de íons metálicos na 

solução final do meio de cultura, que no caso é 100 mg/L e V’ o volume da 

solução final do meio LB utilizado em L. 

Os planos iniciais de trabalho envolviam o estudo de comparação entre a 

atividade metabólica na adsorção metálica (bioacumulação) e a adsorção física, 

que independe do metabolismo, entretanto durante os estudos houve uma 

mudança de direção do trabalho seguindo os testes somente com as bactérias 

mortas.  

O consórcio foi mantido em constante agitação num agitador orbital a 180 

rpm, a 28 ± 2 °C por 48 horas, tempo para o crescimento biológico do cultivo 

(solução turva), conforme figura 21 é possível observar os erlenmeyers durante o 

preparo do cultivo e na figura 22 a solução após as 48 horas. 
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Figura 21 – Preparação do cultivo 

microbiológico em presença de 

Cu2+ e Zn2+. 

Figura 22 – Cultivo após 48 horas de 

incubação. 

 

Após a detecção visual de crescimento do consórcio, amostras de 20 mL do 

cultivo inicial foram adicionadas em três erlenmeyers de 1 L, cada um contendo 

700 mL de meio LB para obtenção de biomassa. A cada 48 horas foi aplicada a 

técnica de repique, também conhecida como subcultivo, onde 5 mL era retirado 

do erlenmeyer de 1 L após o período de crescimento celular e depositado em um 

novo erlenmeyer de 1 L, com 700 mL de meio LB nas mesmas características 

iniciais, para uma nova reprodução celular até a obtenção de biomassa para 

realização dos ensaios de adsorção. Para evitar perda do consórcio e conservar 

a cultura utilizada no experimento, quatro amostras de 0,5 mL do consórcio, 

após crescimento, adicionados a 0,5 mL de glicerol estéril a 60% v/v como 

crioprotetor, foram armazenadas em microtubos Eppendorf de 2 mL de acordo 

com procedimento de conservação de cepas por período maior que 3 semanas, 

sugerido por Spencer e Spencer [119] e estocadas em ultra freezer a -80 °C.  

Para coletar e armazenar a biomassa produzida foram utilizados tubos de 

centrífuga 250PP de 250 mL, que eram preenchidos com alíquotas de 200 mL 

do meio de cultura contidas nos erlenmeyers de 1 L e centrifugados a 10.000 

rpm numa ultra centrifuga CR 22N marca HITACHI, num rotor com raio de 15 cm 

(16800 RCF) por 5 minutos. 

Após a separação do material (sólido-líquido), o sobrenadante foi 

descartado e a biomassa passou por um processo de lavagem com uma nova 
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fase de centrifugação com presença de uma solução salina contendo 0,9 % de 

cloreto de sódio. A centrifugação de lavagem foi realizada para retirar o excesso 

de meio de cultura impregnado na biomassa e evitar a lise celular durante o 

processo de liofilização. Depois da lavagem a solução salina foi descartada e 

uma nova solução salina com as mesmas características da solução de lavagem 

foi adicionada ao tubo com a biomassa e estocada no freezer a -20 °C [120]. 

 

3.4. PREPARAÇÃO DA BIOMASSA 

A preparação da biomassa para os ensaios de biossorção se configurou 

pelas etapas de liofilização, cominuição e autoclavagem. A biomassa de consórcio 

celular obtido na centrifugação foi acondicionada a temperatura de – 80 °C por 48 

horas em um ultra freezer e em seguida a amostra foi exposta ao processo de 

liofilização por 72 horas, o equipamento Liobrás LioTop – L101 (figura 23) foi 

utilizado no procedimento, nesse procedimento a temperatura e a pressão 

atingiram respectivamente, – 60 °C e < 500 mmHg, fazendo com que houvesse a 

sublimação da água no material biológico.  

 

 

Figura 23 – Equipamento de Liofilização. 

 

Após essa etapa as amostras foram cominuídas com almofariz e pistilo até 

assumir uma característica de pó (figura 24), essa etapa objetivou a 

transformação de macro partículas do material liofilizado em partículas menores, 

já que a adsorção é diretamente proporcional a área de superfície de contato do 

material adsorvente [13] [22]. 
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Figura 24 – Biomassa liofilizada pré e pós moagem. 

 
Em seguida a etapa de cominuição, a biomassa liofilizada passou pelo 

processo de autoclavagem, sob temperatura de 121 °C por 20 minutos de acordo 

com manual do fabricante do equipamento, após isso o material foi levado para a 

estufa a 105 °C para secagem por 24 horas e então resfriado a temperatura 

ambiente até alcançar o equilíbrio térmico. Após o resfriamento foi armazenado 

em frasco de vidro borossilicato pronto para uso em experimentos na coluna de 

adsorção. 

A autoclavagem é um procedimento usual em estudos de adsorção quando 

há comparação entre material biológico vivo e morto como apresentado por 

Chubar et. al. [121] em seu trabalho de adsorção de Cu2+ e Zn2+ por Shewanella 

putrefaciens. 

 

3.5. CARVÃO ATIVADO PARA ADSORÇÃO 

O carvão ativado foi utilizado como comparativo a biomassa por ser utilizado 

em processo de adsorção de metais, compostos orgânicos, gases e vapores, 

conforme descrito na revisão bibliográfica. E, por ser o adsorvente comercial mais 

usual e acessível, quando comparado com resinas [122]. 

O pó de carvão utilizado foi de alta pureza para análises laboratoriais (P.A.) 

(figura 25), sem nenhum tratamento químico ou térmico antes da aplicação dele 

no experimento de adsorção. 
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Figura 25 – Pó de carvão ativado utilizado nos experimentos comparativo. 

 

3.6. CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA 

3.6.1. ISOLAMENTO DE MICRO-ORGANISMO 

A partir de amostras coletadas de erlenmeyers durante o crescimento do 

consórcio, foi executado o isolamento microbiano adaptando o protocolo de 

isolamento proposto por Avanzi et. al. [123] em seu trabalho com Pseudomonas 

na degradação de compostos fenólicos. 

A etapa de isolamento de cepas para identificação envolveu a observação 

dentre a diversidade microbiana presente no consórcio de características 

detectáveis como coloração, formato e tipo de colônia [124] cultivada em meio 

sólido de cultura, como a fórmula do meio LB se apresentou favorável ao 

crescimento microbiológico do consórcio estudado, ela foi utilizada com adição de 

15 g de ágar-ágar, essa solução também foi autoclavada a 121°C por 20 minutos 

para a solidificação do meio em placa de Petri [117]. 

O meio foi adicionado em placas de Petri e após a solidificação foi feito a 

inoculação dos micro-organismos, a incubação das amostras em estufa durou de 

24 a 48 horas a temperatura de 37 °C. Passado o período de incubação, o 

objetivo foi buscar placas com crescimento de colônias que mesmo coexistindo na 

mesma placa tivessem um espaço físico entre elas, assim, com auxílio de hastes 

plásticas estéreis, amostras dessas colônias foram coletadas com cuidado para 

que não houvesse contato direto com outras colônias presentes na mesma placa 

e foram depositadas em um novo erlenmeyer com meio de cultura para 

crescimento dessa colônia alvo, para um novo ciclo de crescimento em agitação e 

temperatura controlada, 180 rpm e 28 °C. A cada 48 horas de crescimento, uma 
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nova alíquota era coletada desse novo erlenmeyer com meio de cultura para 

passar por outro ciclo de plaqueamento.  

A cada repetição do procedimento de plaqueamento as colônias alvo do 

isolamento apresentavam maior dominação na placa Petri após o período de 

incubação em estufa, até o momento em que se obteve uma colônia homogênea 

indicando uma possível cultura pura, que foi confirmada pela identificação do 

micro-organismo. 

Em todas as etapas de isolamento houve o preparo de uma placa de Petri 

com meio de cultura seguindo os mesmos procedimentos, mas sem alíquota do 

consórcio, para servir como controle de contaminação de procedimento, não 

havendo crescimento biológico em nenhuma delas indicando a ausência de 

contaminação por fatores externos, tais quais: instrumentos, contaminação 

cruzada com experimentos de outros pesquisadores no mesmo laboratório ou 

meio de cultura comprometido durante o trabalho. 

 

3.6.2. IDENTIFICAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS POR 

ESPETROMETRIA DE MASSA – MALDI TOF (Time Of Flight) 

A etapa de identificação dos micro-organismos presentes na biomassa foi 

realizada pela técnica de espectrometria de massa por ionização e dessorção a 

laser, MALDI-TOF, modelo Microflex LT, marca Bruker Daltonics.  

A partir das colônias isoladas numa placa de Petri com meio de cultura 

sólido, as amostras foram retiradas e transferidas para a placa de aço polido do 

equipamento e em cada amostra foi adicionado 1 µL da solução matriz, que é 

composta por uma solução saturada de ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico em 50% 

de acetonitrila, 47,5% de água ultra pura e 2,5% de ácido trifluoracético (TFA) 

conforme procedimento de análise proposto por Bruker Daltonics [114]. Após 

secagem a amostra foi inserida no equipamento e submetida à radiação do laser. 

Após as análises, os espectros resultantes foram importados para a 

plataforma Biotyper (versão 3.0, Bruker Daltonics) onde ocorreu imediatamente a 

comparação com os espectros da biblioteca do software FlexControl (versão 3.0, 

Bruker Daltonics) e então foi apresentada uma tabela de resultados de acordo 

com uma classificação proposta pelo fabricante que não divulga maiores detalhes 

da forma de obtenção desses dados. Segundo a Bruker Daltonics, a classificação 

é baseada em pontuações que expressam a confiabilidade da identificação, que 

varia de 0 a 3, onde valores menores que 1,55 são considerados como baixo perfil 

de identificação com a referência da biblioteca de espectros, pontuações variando 
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de 1,55 a 1,9 indicam a compatibilidade com o gênero , e quando os valores são 

maiores que 1,9 é considerado que o espectro analisado tem identificação 

confiável para a espécie.  

 

3.6.3.  MORFOLOGIA DA BIOMASSA 

Foi realizada análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da 

biomassa, para tanto foi necessário o tratamento de recobrimento da amostra 

(sputtering) com uma camada de ouro para que o feixe de elétrons emitido pelo 

equipamento não destruísse a amostra, conforme procedimento de Vickerman e 

Gilmore [125].  

Esse tratamento foi realizado com auxílio do equipamento Ions Sputter, 

modelo SDC 040, marca Balzers Union, a uma temperatura de 21,8 °C, pressão 

negativa de 0,08 mbar e corrente de 3 mA em presença de Argônio. 

As amostras foram analisadas em escalas de ampliação de 400x e de 

1750x, para que assim fosse possível visualizar a superfície da biomassa, fator 

importante no fenômeno de adsorção. 

 

3.6.4. ANÁLISE DOS SÍTIOS ATIVOS DO BIOSSORVENTE 

As análises de espectroscopia por infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) foram feitas por equipamento Bruker Tensor 27 IR, para realização 

dos experimentos as amostras foram secas em estufa a 22 °C por 24 horas. As 

análises foram feitas para identificar as espécies moleculares envolvidas na 

adsorção metálica através dos espectros de absorbância das amostras da etapa 

de antes dos ensaios, após a passagem da solução com metal e após a etapa de 

eluição com solução ácida. 

 

3.7. EXPERIMENTOS NA COLUNA 

Foram utilizadas colunas de vidro com 25 cm de altura, 5 cm de diâmetro 

externo e 2 cm de diâmetro interno, conforme as figuras 26 e 27. Contando 

também com conexão para depósito de placa porosa, grampo metálico para 

fixação das duas partes da coluna e membranas de nitrato de celulose de 0,45 

µm, marca Sartorius Biotech Stedim, como barreira filtrante da solução final. 
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Figura 26 – Esquema de coluna de adsorção utilizada no estudo. 

 

 

Figura 27 - Sistema experimental com coluna de leito fixo 
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Legenda: 

 

1 – Solução a ser tratada; 

2 – Bomba Peristáltica; 

3 – Coluna de vidro; 

4 – Sistema de filtração (membrana e placa porosa); 

5 – Amostra tratada e coletada para análise.  

 

Em cada experimento as colunas, sustentadas por suportes universais e 

garras, foram carregadas primeiramente com 60 esferas de vidro de 4 mm de 

diâmetro para que houvesse maior porosidade no leito de passagem e uma 

melhor superfície de contato, conforme figura 28; essa quantidade de esferas foi a 

ideal para evitar a total obstrução do fluxo da solução pela biomassa, que foi 

usada como biossorvente no experimento. Após isso eram feitos os 

carregamentos com quantidades pré-definida de biomassa (1 g; 0,5 g e 0,8 g) com 

o auxílio de balança analítica (precisão de 5 casas decimais), espátula, béquer e 

funil. Depois dessa etapa, utilizando a bomba peristáltica com vazão constante de 

2,5 mL/min., foram transpassadas na coluna com auxilio de mangueiras de 

silicone 20 mL das soluções metálicas com concentrações definidas previamente. 

 

 

Figura 28 – Leito com biomassa e esferas de vidro. 

 

Após a passagem da solução metálica, o volume foi recolhido em um tubo 

tipo Falcon para preparo e análise no ICP-OES (Espectrometria de Emissão 

Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente) e assim partindo para a etapa de 

determinação da concentração final do ensaio conforme próximo tópico. 
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3.8. ETAPA DE ADSORÇÃO METÁLICA 

A primeira etapa dos experimentos foi direcionada para a adsorção dos íons 

metálicos (cobre e zinco) presentes na solução sintética passada através da 

coluna pela biomassa e pelo carvão ativado. Os resultados obtidos foram usados 

na fórmula da concentração adsorvida e na eficácia do processo, seguindo as 

equações 29 e 30: 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙         Eq. 29 

 

 𝐴𝑑𝑠. % =
, .

çã  
𝑥 100                 Eq. 30 

 

Após obtenção da solução final do ensaio, as amostras eram filtradas em 

filtro Millipore 0,45 µm de polipropileno. 

Para controle, foi realizada análise sem uso dos materiais adsorventes para 

constatar algum nível de adsorção dos íons metálicos por parte do sistema de 

bombeamento, mangueiras e coluna de vidro, mas verificou-se ausência de 

interação entre as partes do equipamento na adsorção.  

 

3.9. ETAPA DE ELUIÇÃO ÁCIDA DOS METAIS 

Após a etapa de adsorção foram usados 20 mL de solução ácida (HCl 0,2M; 

pH = 0,7) sem presença de íons metálicos, também passada pela coluna sob 

vazão constante de 2,5 mL como eluente para avaliar a eficiência da recuperação 

dos íons metálicos.  

Em seguida, um novo ensaio de adsorção era realizado e o processo de 

recuperação era repetido, só que utilizando a solução de HNO3 0,2 M nas mesmas 

condições de vazão, pH e volume, assim a comparação era feita para determinar 

a influência do uso de cada uma das soluções ácidas no procedimento. 

As soluções resultantes dessa etapa foram recolhidas para análise no ICP e 

seguindo o mesmo procedimento de comparação com uma curva padrão os 

resultados foram obtidos, porém com uma curva específica para essa etapa do 

estudo, onde a matriz usada para realizar a curva foi a solução ácida ao invés de 

água deionizada, como na fase de adsorção. Os cálculos de recuperação e 

eficácia da dessorção seguiram as equações 31 e 32: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐.  𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜     Eq. 31 
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Rec. % =
.   çã

.
 x 100                                        Eq. 32 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de adsorção e eluição foram usados nos 

cálculos de isotermas para determinar o comportamento do fenômeno de 

adsorção dos íons de cobre e zinco e a eficácia da dessorção deles. 

 
 

3.10. INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO METÁLICA E DE BIOMASSA 

Os ensaios para estudo da influência da concentração metálica no 

fenômeno foram feitos com as concentrações variando de 10 mg/L a 175 mg/L, 

para as soluções contendo zinco e de 10 mg/L a 150 mg/L, para as soluções 

contendo cobre, concentrações em que a saturação foi alcançada para os metais. 

As concentrações foram divididas pelos seguintes valores: 10 mg/L, 25 

mg/L, 50 mg/L, 75 mg/L, 100 mg/L, 125 mg/L, 150 mg/L e 175 mg/L. 

Para determinar a influência da massa de biomassa no processo foram 

realizados experimentos com massas variadas, sendo elas: 0,5 g; 0,8 g e 1 g, 

(massa seca). 

 

3.11. INFLUÊNCIA DA ESPÉCIE ÁCIDA NA RECUPERAÇÃO IÔNICA 

Para determinar a influência do ácido utilizado na recuperação dos íons 

metálicos, foram realizados experimentos com soluções de 0,2 M de HCl e 0,2 M 

de HNO3. As concentrações foram definidas para que não ocorresse destruição 

química da biomassa ou o cisalhamento das mesmas, já que o ideal era manter a 

forma inicial da biomassa após a passagem da solução ácida. 

 

3.12. ANÁLISE DE AMOSTRAS (ICP-OES) 

Para a determinação da concentração final de íons metálicos dos ensaios 

foram feitas análises de Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES), modelo 720-ES, marca Varian. Para as análises eram 

preparadas curvas padrões da mesma matriz das amostras (água deionizada e 

solução ácida), minimizando os erros de análise e fazendo com que os valores 

achados fossem baseados em características fiéis as da curva a que eram 

comparadas, específicas para diferentes matrizes, ou seja, quando as amostras 

eram dos ensaios de adsorção a matriz usada na curva padrão era água 

deionizada e quando as amostras eram da eluição foram utilizados o HCl/HNO3 

como matriz da curva padrão. 
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As amostras analisadas continham as seguintes alíquotas presentes na 

tabela 11: 

 

Tabela 11 – Alíquotas para análise no ICP-OES. 

ORIGEM ALÍQUOTA 

Amostra do Ensaio 3 mL 

Matriz do ensaio 

(Água Deionizada/ 

Solução ácida) 

1,5 mL 

Ácido Nítrico P.A. 0,5 mL 

  

Tanto as curvas de matriz ácida, quanto a curva de matriz aquosa foram 

preparadas e analisadas em concentrações que variaram de 25 a 175 mg/L dos 

íons metálicos, que era a faixa de análise da adsorção. 

  

3.13. ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

Os resultados obtidos nos experimentos foram utilizados para construir as 

isotermas de adsorção, aplicando as equações dos modelos de Langmuir e 

Freundlich que foram apreciadas no tópico 1.4.1. – ISOTERMAS. 

 Após essa etapa a soma dos quadrados dos erros foi aplicada no resultado 

obtendo maior nível de confiabilidade no modelo escolhido para descrever o 

processo de adsorção ocorrido no estudo.  



 

4. Resultados
4.1. IDENTIFICAÇÃO DE

MALDI-TOF 

O consórcio microbiano

fosse possível o isolamento de

consórcio, a análise foi basead

da colônia, sendo possível uma identificação através do equipamento 

TOF.  

O consórcio obtido apresentou algumas colônias com propriedades 

características, principalmente de cor e formato 

parâmetro para início do isolamento e 

presentes no consórcio, duas 

A primeira apresentou

esverdeada (B) (figura 30

 

Figura 2

Figura 30

Resultados e discussões 
IDENTIFICAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS DO CONSÓRCIO 

microbiano foi cultivado em placas de meio LB-ágar para qu

fosse possível o isolamento de dois dos possíveis micro-organismos presentes no 

baseada na diferença de morfologia, coloração e aspecto 

possível uma identificação através do equipamento 

O consórcio obtido apresentou algumas colônias com propriedades 

principalmente de cor e formato (figura 29), sendo esse o 

parâmetro para início do isolamento e dentre os possíveis micro-organismos 

presentes no consórcio, duas bactérias foram isoladas e identificadas.  

A primeira apresentou coloração branco-leitosa (A) e a outra amarelo

30), que foram submetidas à análise espectrométrica

 

Figura 29 – Placa Petri com consórcio microbiano. 

 

Figura 30 – Micro-organismos analisados por MALDI-TOF. 
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O CONSÓRCIO – 

ágar para que 

presentes no 

na diferença de morfologia, coloração e aspecto 

possível uma identificação através do equipamento MALDI-

O consórcio obtido apresentou algumas colônias com propriedades 

sendo esse o 

organismos 

 

outra amarelo-

espectrométrica. 
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Foram obtidos os espectros (figura 31) tendo maioria das leituras com 

pontuação acima de 2,0 (figuras 32 e 33), indicando confiabilidade na 

determinação da espécie analisada, segundo o manual do equipamento [114] e 

trabalho realizado de comparação entre métodos de Avanzi et. al. [118], onde 

bactérias de rejeitos de mineração foram isoladas e identificadas por método de 

amplificação do gene ribossomal 16S (16S rDNA) e pelo método de MALDI-TOF 

alcançando resultados similares entre ambos.  

De acordo com a biblioteca do equipamento Biotyper, as bactérias 

analisadas foram Enterococcus faecalis (A) e Pseudomonas aeruginosa (B), 

ambas amplamente encontradas no solo, que foi a origem do material biológico 

para o estudo.  

 Figura 31 – Espectros da Bactéria A e da Bactéria B, obtido no MALDI-TOF BIOTYPER. 
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Figura 32 – Resultado MALDI-TOF BIOTYPER, Bactéria A. 

 

 

Figura 33 – Resultado MALDI-TOF BIOTYPER, Bactéria B. 
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Também por meio da biblioteca Biotyper, foi possível obter o dendograma 

de similaridade genotípicas da bactéria do estudo com outras espécies presentes 

no banco de dados [114], tanto da bactéria A (figura 34) quanto da bactéria B 

(figura 35). 

 

 

Figura 34 – Dendograma da Enterococcus faecalis – Bac. A (Biotyper). 

 

 
Figura 35 – Dendograma da Pseudomonas aeruginosa – Bac. B (Biotyper). 

 

Enterocuccos faecalis é uma bactérias gram-positiva que está presentes em 

águas pluviais, no solo e no intestino de mamíferos, são patogênicas e quando 

encontram um organismo debilitado causam infecções e diarréias. São bactérias 

indicadoras para o nível de contaminação de corpos d’águas junto com a E. coli, 

além de ser resistente a variações ambientais e a alguns medicamentos [126]. 

Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa, presente 

principalmente nos solos, é um micro-organismo oportunista causador de 



 
 

84 
 

infecções no sistema respiratório e é a principal causadora de infecção do ouvido 

(otite) [127]. 

Por serem abundante no ambiente, de fácil adaptação e terem característica 

de produzirem biofilme, ambas as bactérias foram utilizadas em estudos de 

adsorção de metais. Cui et.al. realizaram estudo de biorecuperação de íons de 

paládio por E. faecalis numa condição de pH 3, temperatura de 40 °C e 30 

minutos de contato, atingindo uma remoção de 189 mg/g de Pd (II), devido 

também as características da membrana celular que conta com a presença de 

peptidoglicanos, como já foi citado na revisão da literatura desse trabalho [127].  

Já Karimpour et.al. utilizaram no seu trabalho Pseudomonas aeruginosa 

vivas e mortas para biossorção de cádmio e chumbo, atingindo maior eficiência de 

adsorção para Cd e Pb, 87% e 98,5% respectivamente, sob massa de células 

mortas de 125 mg, pH 7, temperatura de 35 ° C e tempo de contato de 90 min., 

dados que demonstram a capacidade de remoção da bactéria em estudo [128]. 
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4.2. ANÁLISE DA MORFOLOGIA DO BIOSSORVENTE 

Com o recobrimento da amostra por uma camada de ouro realizado e a 

fixação em fita adesiva foi possível realizar análise no microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), assim foi possível observar as características morfológicas da 

biomassa do consórcio microbiano liofilizado, utilizando ampliações de 410x e 

1750x,conforme figuras 36 - 39. 

 

Figura 36 – Microscopia de Biomassa do consórcio após liofilização e moagem. 

Ampliação 410x e 1750x. 

 
 

 

Figura 37 – Região de Biomassa do consórcio após liofilização e moagem. 

Ampliação 1750x. 
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Figura 38 – Microscopia de Biomassa do consórcio após liofilização e moagem. 

Ampliação 400x. 

 
 

 

 

 

Figura 39 – Regiões irregular (“A”) e regular (“B”) na microscopia da Biomassa do 

consórcio após liofilização e moagem. Ampliação 1750x. 

 

Pelas microscopias pode-se observar que mesmo havendo pontos de 

superfície irregular e porosa, indicadas pelo “A”, ainda constam locais de 

morfologia regular, indicadas pelo “B” nas figuras e também regiões 

A 

B 

A B 
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intermediárias, onde há morfologia porosa e regular co-existindo, conforme figura 

37.  

Esse aspecto regular não ajuda no fenômeno da adsorção metálica, já que a 

adsorção é dependente da superfície de contato, ou seja, tendo a porosidade 

como fator de interesse para a ocorrência dela. Isso sugere que com a diminuição 

dessas regiões com superfícies regulares (“B”) ocorreria o aumento da eficácia do 

processo adsortivo, conforme Park et. al. [5] mencionam em seu estudo, onde 

relacionam fatores físicos que influenciam na eficiência da adsorção, como a 

porosidade, temperatura, concentração do poluente e força iônica. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERVELHO 

DO BIOSSORVENTE 

A Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

junto com a Ressonância magnética nuclear (RMN) e mais raramente a 

Espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (ESR), é uma análise 

usada para caracterização dos sítios ativos presentes na amostra, auxiliando na 

identificação dos grupos funcionais presentes na superfície do adsorvente que 

participam do mecanismo de interação com o adsorbato [5] [100]. 

As análises de FTIR foram realizadas nas amostras da biomassa liofilizada 

antes do contato com a solução metálica de zinco e após o contato com a 

solução, conforme figura 40. Desse modo foi possível identificar os grupos 

funcionais e seu comportamento após o contato com os íons metálicos.  
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Figura 40 – Espectros de infravermelho de antes e depois do ensaio de adsorção de Zn. 

De acordo com a figura 40, a espectroscopia da biomassa antes do contato 

com a solução de zinco indicou presença de picos de absorbância na faixa de 540 

cm-1, 1080 cm-1, 1250 cm-1, 1540 cm-1, 1640 cm-1 e 3300 cm-1 indicando possíveis 

correlações com os grupos funcionais descritos na Tabela 12. 

Conforme os picos presentes no espectro da biomassa autoclavada e 

descritos na Tabela 12, há a presença de grupos funcionais como: aminas, ácidos 

carboxílicos, cetonas e fosfatos, compostos que fazem parte da composição de 

proteínas e polissacarídeos [121]. 
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Tabela 12 – Grupos funcionais presentes na superfície do biossorvente liofilizado 

obtidos por análise do espectro de FTIR antes e após contato com íons de zinco. 

Número de onda 

(cm-1) 

Vibração da 

ligação 
Grupo funcional Referências 

540 

Presença de 

Fósforo e 

Enxofre/ 

Estiramento/ 

Vibração de -

CH2- 

Polissacarídeos/ 

Fosfatos e 

enxofre 

[121]           

[129] 

1080 
Alongamento de     

-OH 

Álcool/ Ác. 

Carboxílico 

1250 
Deformação de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

1540 Bandas de -NH 
Aminas 

(aminoácidos) 

1640 
Alongamento de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

3300 

Alongamento de     

-OH/ 

Presença de -NH 

Álcool/ Aminas 

 

Picos na região de 540 cm-1 indicam a presença de moléculas com enxofre e 

também rastro da vibração de CH2 dos polissacarídeos, já os picos de 1080 cm-1 e 

3300 cm-1 sugerem a vibração de espécies com hidroxilas presentes em alcoóis e 

ácidos carboxílicos [129]. Ligações de moléculas de carbono com oxigênio, usuais 

em vibrações de grupos funcionais como cetonas e ácido carboxílicos são 

detectáveis nos picos localizados em faixas de 1250 cm-1 e 1640 cm-1 presentes 

no espectro da amostra, já picos em regiões de 1500 cm-1 a 1600 cm-1 indicam 

aminas que compões proteínas e peptídeos [121]. 

No caso dos íons de cobre, as espectroscopias comparativas apresentaram 

picos nas regiões de 500 cm-1 e entre 1070 cm-1 a 1650 cm-1, após isso houve 

ruídos de análise até a aparição dos picos de 2935 cm-1 e 3300 cm-1, como é 

possível observar na figura 41. 
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Figura 41 – Espectros de infravermelho comparativo de antes e após do ensaio de biossorção 
de íons de cobre. 

 

As espectroscopias de infravermelho da biomassa na presença de Cu2+ 

mostraram que os grupos funcionais (aminos e carboxílicos, hidroxílicos) podem 

ser as principais espécies químicas envolvidas no fenômeno de adsorção do 

metal. Na tabela 13 são descritos esses grupos existentes nos sítios ativos do 

biossorvente. 
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Tabela 13 – Grupos funcionais presentes na superfície do biossorvente liofilizado 

obtidos por análise do espectro de FTIR antes e após contato com íons de cobre. 

Número de onda 

(cm-1) 

Vibração da 

ligação 
Grupo funcional Referência 

500 

Presença de 

Fósforo e 

Enxofre/ 

Estiramento/ 

Vibração de -

CH2- 

Polissacarídeos/ 

Fosfatos e 

enxofre 

[121]           

[129] 

1070 
Alongamento de     

-OH 

Álcool/ Ác. 

Carboxílico 

1240 
Deformação de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

1400 

Bandas de fosfatos 

Deformação de       

-OH 

Fosfodiésteres/ 

Álcool 

1550 Bandas de Aminas 
Aminas 

(aminoácidos) 

1650 
Alongamento de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

2935 
Vibração de -CH2- 

e/ou -CH3 
Cadeia Carbônica 

3300 
Alongamento de     

-OH 
Álcool 

 

Assim como no caso dos íons de zinco, houve detecção de picos na faixa de 

500 cm-1 indicando possível presença de polissacarídeos e vibrações de 

hidrocarbonetos, além da formação dos picos característicos de hidroxilas, 

carbonilas, aminas e carboxilas. Tais grupos funcionais correspondem aos 

mesmos presentes nos biopolímeros, que fazem parte das paredes celulares, 

como sacarídeos e peptídeos (celulose, lignina e pectina) [13] o que sugere o 

papel crucial desse material para o fenômeno. É possível perceber que há 

indicativos de maiores vibrações dessas espécies antes da adsorção quando 

comparado com o espectro de depois da atividade adsortiva, comportamento 

similar ao encontrado por Calfa e Torem em seu trabalho [130] onde foram 
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utilizados íons de ouro em contato com fungos autoclavados de Sacaromiceas 

cerevisiae a temperatura de 30 °C e pH 3 e citado também por Vijayaraghavan e 

Yun em seu trabalho de revisão do estado da arte [13]. 

A figura 42 apresenta análises comparativas dos espectros de antes do 

processo de biossorção e da biomassa após passar pela etapa de regeneração 

com soluções ácidas de HNO3 e HCl, ambas com concentração de 0,2 M. Essa 

etapa consistiu na eluição pelas soluções ácidas dos íons metálicos de zinco 

retidos pela biomassa na fase de adsorção. 

 

 

Figura 42 – Espectros de infravermelho das amostras após dessorção do Zn2+ com HCl e 

HNO3 comparado com amostra inicial. 

As espectroscopias de infravermelho da biomassa passadas pelo processo 

de regeneração indicam alterações de absorbância nos mesmos pontos 

envolvidos na etapa de adsorção: na região de 500 cm-1, na faixa de 1080 cm-1 a 

1640 cm-1 e na região de 3300 cm-1. A tabela 14 correlaciona esses picos com os 

possíveis grupos funcionais. 
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Tabela 14 – Grupos funcionais presentes na superfície do biossorvente liofilizado 

obtidos por análise do espectro de FTIR antes e após contato com íons de zinco. 

Número de onda 

(cm-1) 

Vibração da 

ligação 
Grupo funcional Referência 

500 

Presença de 

Fósforo e 

Enxofre/ 

Estiramento/ 

Vibração de -

CH2- 

Polissacarídeos/ 

Fosfatos e 

enxofre 

[121]           

[129] 

1080 
Alongamento de     

-OH 

Álcool/ Ác. 

Carboxílico 

1250 
Deformação de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

1350 Vibração de CH3  Cadeia carbônica 

1540 Bandas de -NH 
Aminas 

(aminoácidos) 

1640 
Alongamento de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

3300 
Alongamento de     

-OH 
Álcool 

3380 

Ligações simples 

de carbono com 

nitrogênio 

Aminas 

(aminoácidos) 

 

Na figura 43, são apresentados os espectros da regeneração da biomassa 

utilizada na adsorção dos íons de cobre e na sequência a tabela 15 indicando os 

principais grupos funcionais envolvidos. 
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Figura 43 – Espectros de infravermelho das amostras após dessorção do Cu2+ com HCl e 

HNO3 comparado com amostra inicial. 

 

A partir dos espectros das biomassas utilizadas para os diferentes metais é 

possível identificar que há semelhança entre os grupos funcionais envolvidos no 

processo de adsorção e dessorção, presença de picos de 1540 cm-1 e 3380 cm-1 

(aminas) [129], região de 1380 cm-1 e 1070 cm-1 (hidroxilas), ocorrendo variação 

da intensidade da absorbância entre eles, sugerindo que houve a eluição do metal 

e que as vibrações moleculares nos sítios ativos voltaram ao estado inicial [121]. 

As espectroscopias das biomassas após o processo de dessorção realizado com 

HCl e HNO3 (figuras 42 e 43), apresentaram indícios do ácido nítrico como melhor 

meio de dessorção do metal dentre as soluções eluentes utilizadas no estudo.  
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Tabela 15 – Grupos funcionais presentes na superfície do biossorvente liofilizado 

obtidos por análise do espectro de FTIR antes e após contato com íons de cobre. 

Número de onda 

(cm-1) 

Vibração da 

ligação 
Grupo funcional Referência 

520 

Presença de 

Fósforo e 

Enxofre/ 

Estiramento/ 

Vibração de -

CH2- 

Polissacarídeos/ 

Fosfatos e 

enxofre 

[121]           

[129] 

1070 
Alongamento de      

-OH 

Álcool/ Ác. 

Carboxílico 

1240 
Deformação de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

1380 

Bandas de fosfatos 

Deformação de       

-OH 

Fosfodiésteres/ 

Álcool 

1550 Bandas de Aminas 
Aminas 

(aminoácidos) 

1650 
Alongamento de 

C=O 
Ác. Carboxílico 

2935 
Vibração de -CH2- 

e/ou -CH3 
Cadeia Carbônica 

3300 
Alongamento de     

-OH 
Álcool 

 

Quando comparado ao espectro da amostra inicial é possível verificar que o 

espectro da amostra tratada por ácido nítrico tem suas características moleculares 

mais semelhantes do que a amostra tratada com ácido clorídrico, como é possível 

observar na região de 3300 cm-1 nas figuras 42 e 43. Isso evidencia que, após a 

dessorção dos íons de cobre e zinco, a estrutura e as propriedades dos sítios 

ativos permaneceram estáveis, sugerindo até uma possibilidade de reaplicação do 

biossorvente numa nova fase de adsorção de modo eficaz, fator que ajuda no 

quesito econômico da técnica. Zhang e Wang constataram comportamento 

semelhante de regeneração do material adsorvente na utilização de solução de 

0,2 M de HNO3 para eluição de íons de níquel adsorvidos por lignocelulose, que 



 
 

96 
 

manteve consistência de remoção metálica por cinco ciclos de 

adsorção/dessorção [131]. 

 

4.4. EFICÊNCIA DA ADSORÇÃO E DESSORÇÃO 

Nessa etapa do estudo foi avaliada a eficácia tanto do processo de adsorção 

metálica quanto o de dessorção (recuperação) do metal que foi atraído pela 

biomassa, sendo que no segundo procedimento há o uso de dois agentes 

eluentes para determinar o que melhor se adéqua ao objetivo do estudo.  

Foram preparadas curvas padrão dos íons de cobre e do zinco para cada 

matriz a ser analisada no ICP, o objetivo disso foi verificar se havia interferência 

das soluções eluentes na leitura dos ensaios, e de acordo com os valores 

encontrados, percebeu-se que a influência do HCl e do HNO3 é mínima, 

entretanto os resultados das concentrações encontradas nos ensaios foram 

calculados através da equação da reta de cada resultado, já que essas equações 

apresentaram uma correlação próxima de 1, conforme figuras 44 – 46 (referente 

as análises com o zinco). 

  

 

Figura 44 – Curva padrão de concentração do zinco em H2O como matriz. 
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Figura 45 – Curva padrão de concentração do zinco em HCl como matriz. 
 

 

Figura 46 – Curva padrão de concentração do zinco em HNO3 como matriz. 
 
 

4.4.1.  ADSORÇÃO – ZINCO 

A figura 47 contém dados dos experimentos de adsorção aplicados aos íons 

metálicos Zn2+ presentes na solução a ser tratada em concentração inicial 

variando de 10 mg/L a 175 mg/L em contato com massas de adsorvente variando 

de 0,5 g a 1 g. 
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Figura 47 – Porcentagem de adsorção do Zn2+em contato com diferentes massas de 

adsorvente. 

 
Na figura 47, é possível observar a tendência de queda na remoção metálica 

com o aumento da concentração inicial do ensaio, independente da massa 

observada, sugerindo que a quantidade de sítios ativos disponíveis e necessários 

para o fenômeno vão sendo ocupados e a oferta desses sítios não acompanha o 

aumento da demanda de íons livres na solução [85], já indicando que 

possivelmente haja um número finito de sítios disponíveis. 

Bhattacharya et. al. [4] também relataram tal comportamento em seu 

trabalho, onde realizaram a remoção de íons de zinco com concentração de 3 a 

50 mg/L, utilizando diferentes materiais adsorventes (cinza de casca de arroz, 

alumina ativada e lodo clarificado). Os autores explicam que o aumento da razão 

entre a concentração metálica inicial e a massa de adsorvente faz com que os 

sítios energéticos saturem, sobrando sítios de baixa energia de atração resultando 

numa queda de eficácia na remoção. 

Os dados também mostram que em baixas concentrações iniciais os valores 

entres os experimentos são bem aproximados, sugerindo que não é uma região 

de saturação da operação. Por exemplo, na faixa de 10 mg/L a remoção realizada 

por 0,5 g; 0,8 g e 1 g são respectivamente 84%; 87% e 89% um intervalo de 5 

pontos percentuais. Já na maior concentração estudada (175 mg/L) tal intervalo 

chega nos 22 pontos percentuais (0,5 g = 43%; 1 g = 65%) indicando que os 

experimentos com a quantidade de biomassa menor já entraram numa faixa de 

saturação de remoção metálica. 
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 Numa comparação dos resultados obtidos é observado que os ensaio em 

que os íons tiveram contato com 1 g de biossorvente o rendimento foi superior aos 

outros dois, a partir da concentração inicial de 100 mg/L de Zn2+, podendo indicar 

a zona de saturação do material nos experimentos com 0,5 g e 0,8 g. 

 

4.4.2. DESSORÇÃO – ZINCO 

Nas figuras 48 – 50 os resultados dos ensaios de dessorção ácida são 

apresentados. Tais ensaios foram realizados numa etapa seguinte a etapa de 

adsorção, onde uma solução ácida de HCl ou HNO3, sem a presença de íons 

metálicos, foi utiliza para quantificar a taxa de recuperação dos íons retidos na 

primeira etapa através de análise de ICP.  

 

 
Figura 48 – Porcentagem de dessorção no processo para diferentes concentrações de 

Zn2+, com aplicação de 1 g de biomassa e solução de HCl/HNO3. 
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Figura 49 – Porcentagem de dessorção no processo para diferentes concentrações de Zn2+, 

com aplicação de 0,8 g de biomassa e solução de HCl/HNO3. 

 

 
Figura 50 – Porcentagem de dessorção no processo para diferentes concentrações de Zn2+, 

com aplicação de 0,5 g de biomassa e solução de HCl/HNO3. 
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iniciais, onde possivelmente o volume de ácido utilizado não alcance todos os 

sítios ocupados pelos íons. 

Corroborando os ensaios de FTIR, o ácido nítrico se apresentou como 

melhor espécie eluente para recuperação do metal retido na primeira etapa do 

ensaio. O ácido nítrico também foi identificado como melhor agente eluente no 

trabalho de Shawabkeh et. al. [132], onde os autores usaram ácido nítrico, 

clorídrico e sulfúrico a concentração de 5 molar para tratar cinzas de óleo de xisto 

com presença de íons de zinco e cobre, e também no estudo de Yaylali et. al. 

[133] que utilizaram os mesmos agentes ácidos do trabalho citado anteriormente 

mas com a intenção de lixiviar cobalto, cobre, ferro e zinco da pirita, ambos os 

estudos citam as características do ácido nítrico frente a outros agentes por atuar 

no eletromagnetismo dos sítios ativos, liberando íons H+ na solução, em 

consequência disso enfraquecendo a força de atração entre metal e biossorvente 

já que a competição por sítios ativos aumenta. Além de causar oxidação das 

moléculas disponíveis na superfície do material adsorvente, ambos os fatores são 

citados na literatura [106] como aspectos que auxiliam na remoção do metal 

adsorvido no biomaterial, situação que é vista com bons olhos para a indústria 

mineradora e que é o objetivo da aplicação da biossorção por ela nos efluentes. 

 
 

4.4.3. ADSORÇÃO – COBRE 

Os ensaios para adsorção e dessorção do cobre, demonstrados nas figuras 

51 – 54 obtiveram resultados mais modestos tanto na eficácia de remoção, como 

na eficácia de recuperação do metal em todas as situações quando comparado ao 

processo com o zinco. 

Nos ensaios de adsorção do Cu2+ (figura 51) o processo alcançou remoção 

máxima de 82%, equivalente a uma remoção de 8,2 mg/L de Cu2+numa solução 

com 10 mg/L de Cu2+ (Qe = 8,2 mg/g) na presença de 1 g de biomassa. 
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Figura 51 – Porcentagem de adsorção do Cu2+ em contato com diferentes massas de 

adsorvente. 

 
Dentre as variações de massa inicial de biossorvente, foi obtida a mesma 

tendência dos ensaios com zinco, já que os experimentos com maior massa de 

biossorvente (1 g) alcançaram maiores níveis de adsorção dos íons cúpricos. 

 

4.4.4. DESSORÇÃO – COBRE 

A faixa de recuperação metálica com uso de 1 g de biomassa ficou entre a 

faixa porcentual de 82% - 58% (figura 52) quando comparado com o ensaio de 

zinco na mesma condição se encontra uma eficácia na faixa de 95% - 79%, com 

isso é evidente que os íons de zinco interagem melhor com a biomassa que os 

íons de cobre na fase de adsorção e também reagem melhor na fase dessortiva. 
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Figura 52 – Porcentagem de dessorção no processo para diferentes concentrações de 

Zn2+, com aplicação de 1 g de biomassa e solução de HCl/HNO3. 
 

 
Figura 53 – Porcentagem de dessorção no processo para diferentes concentrações de 

Zn2+, com aplicação de 0,8 g de biomassa e solução de HCl/HNO3. 

 

20%

40%

60%

80%

100%

0 25 50 75 100 125 150

%
, E

fi
cá

ci
a

C  inicial (mg /L) de Cu2+

% de Dessorção - Cu2+/1 g

HCL

HNO3

20%

40%

60%

80%

100%

0 25 50 75 100 125 150

%
, 

Ef
ic

ác
ia

C  inicial (mg /L) de Cu2+

% de Dessorção - Cu2+/0,8 g

HCL

HNO3



 
 

104 
 

 
Figura 54 – Porcentagem de dessorção no processo para diferentes concentrações de 

Zn2+, com aplicação de 0,5 g de biomassa e solução de HCl/HNO3. 

 
 

4.5. VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO METÁLICA 

Durante o estudo da influência da concentração inicial de íons metálicos 

foram utilizadas concentrações iniciais de trabalho que variaram entre 10 mg/L e 

175 mg/L nos estudos do Zn2+ e entre 10 mg/L e 150 mg/L para Cu2+, 

concentrações suficientes para saturação do sistema estudado. 

Nas figuras 55 e 56, o comportamento de decaimento na porcentagem de 

remoção dos íons metálicos acontece simultaneamente ao aumento da taxa de 

adsorção (Qe). Tanto para o zinco quanto para o cobre, tal ação é justificada pelo 

fato de que com a concentração iônica baixa para a massa de biossorvente 

estudada de 1g, a captação acompanha a disponibilidade de sítios para ocupação 

dos íons da solução.  Esse decaimento na porcentagem de remoção acompanha 

o aumento da concentração de íons metálicos, já que a quantidade de metal na 

solução aumenta, porém a quantidade de sítios ativos se mantém inalterada, 

dando indícios do comportamento do processo de adsorção com sítios finitos, 

conforme descrito por Langmuir em sua teoria. 
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Figura 55 – Porcentagem do processo de dessorção para o Zn2+ versus a remoção 

metálica no equilíbrio com aplicação de 1 g de biomassa. 

 

 

Figura 56 – Porcentagem do processo de dessorção para o Cu2+ versus a remoção metálica 
no equilíbrio com aplicação de 1 g de biomassa. 

 
Por outro lado, com o aumento da concentração inicial de íons, os valores 

de Qe tendem a crescer, já que com maior quantidade de Zn2+ e Cu2+ na solução 
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acomodação, consequentemente resultando em valores de Qe superiores até 

alcançar a saturação, representada por um efeito estacionário nos resultados 

(constância do valor de Qe).  

Os íons de cobre quando em concentração de 25 mg/L e em contato com 1 

g de biomassa, teve uma eficiência de adsorção igual a 81% e Qe com valor de 20 

mg de Cu2+/g de biomassa. Entretanto, quando em concentração inicial de 125 

mg/L e mesma massa de adsorvente, os valores de remoção e Qe foram de 65% e 

81 mg de Cu2+/g de biomassa. 

A ocorrência desse comportamento caracterizada pela elevação da taxa de 

sorção relacionada ao aumento da concentração é descrito em estudos de 

biossorção [134] [135], onde os autores alertam para um possível efeito 

dissimulativo que se assemelha ao de afinidade entre adsorvente/adsorbato, mas 

que é causado pela variação de concentração, fenômeno também conhecido 

como gradiente de difusão. 

 
 

4.6. ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

Os dados encontrados nos experimentos foram utilizados para criação das 

isotermas de adsorção e assim achar o modelo que melhor descreve o fenômeno 

ocorrido e as capacidades máximas teóricas de adsorção. Os modelos de 

Freundlich e Langmuir com suas variações foram os utilizados para isso. 

 
4.6.1.  ZINCO 

As isotermas do estudo foram montadas, sendo utilizadas como variáveis a 

massa de biossorvente e a concentração inicial dos íons metálicos, além da 

aplicação dos valores das concentrações de equilíbrio, obtido após o experimento 

ser concluído. Os dados relacionados com Qe x Ceq foram expostos na figura 57 

para identificar qual a condição otimizada de remoção metálica. 
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Figura 57 – Isotermas de adsorção do Zn2+ em diferentes concentrações em contato com 0,5 g; 

0,8 g e 1g de biossorvente. 

Na figura 57, os dados estão alinhados com os resultados encontrados na 

porcentagem de remoção, ilustrando que para as mesmas concentrações a 

massa de 1 g de biossorvente alcança uma concentração final (Ceq) menor 

quando comparado aos números dos experimentos utilizando outras massas, 

portanto, os dados da condição descrita de trabalho foram utilizados para a 

sequência dos cálculos. 

As figuras 58, 59, 60, 61 e 62 apresentam os dados relacionados aos 

modelos linearizados de Langmuir e Freundlich. 

 

Figura 58 – Modelo linearizado 
Langmuir, adsorção do Zn2+/1 g de 
biomassa. 

Figura 59 – Modelo linearizado 
Lineweaver-Burk, adsorção do Zn2+/1g 
de biomassa. 
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Figura 60 – Modelo linearizado Eadie-
Hofstee, adsorção do Zn2+/1g de 
biomassa. 

 

Figura 61 – Modelo linearizado Scatchard, 
adsorção do Zn2+/1g de biomassa.

 

 

Figura 62 – Modelo linearizado Freundlich, 
adsorção do Zn2+/1g de biomassa. 

 

Observando as figuras anteriores é possível verificar que os dados se 

ajustaram melhor ao modelo de Lineweaver-Burk (R2 = 0,9955), que ao modelo de 

Freundlich (R2 = 0,9270), com R2 (coeficiente de regressão linear) se aproximando 

mais da unidade.   

 Entretanto, para confirmar a informação obtida nos modelos linearizados, 

foram construídas curvas comparativas entre os dados experimentais e os obtidos 

pelas equações de cada modelo utilizado, figura 63 e 64, podendo ser feita uma 

confirmação visual do ajuste dos resultados aos modelos. 

Nas figuras 63 e 64, os dados originários dos modelos teóricos, baseados 

na regressão linear apresentado nas figuras 58 – 62 estão ilustrados por linhas 
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em monocamada, onde os sítios são igualmente energéticos e não interferem no 

sítio vizinho, assim como os resultados encontrados nos trabalhos de Lin e Lai [

onde bactérias imobilizadas de 

aplicadas para adsorver íons bivalentes, no caso o Pb

0,1 M; e da mesma forma no estudo de

pesquisadores utilizaram 

Zn2+ numa solução com concentração de 10 g/L e pH variando de 5 a 7

A figura 63 foi montada com o melhor ajuste entre as variações matemáticas 

da equação de Langmuir, no caso o ajuste de Linewaever

Freundlich, para um confronto entre as teorias 

 

Figura 63 – Comparativo dos modelos de isotermas do Zn
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foi montada com o melhor ajuste entre as variações matemáticas 
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foi montada com o melhor ajuste entre as variações matemáticas 

e o modelo de 

 

linearizada com os 

70



 

Figura 64 – Comparativo dos modelos de isotermas do Zn

 

Para confirmar o 

estatístico da Soma dos Quadrados dos Erros (SQE) foi aplicado, 

tabela 16, onde o menor valor encontrado indica o modelo melhor ajustado aos 

valores encontrados nos ensaios. 

 

Tabela 16 – Comparativo

 MODELOS

Langmuir

Lineweaver

Eadie-Hofstee

Scatchard

Freundlich

 

Novamente, após analise dos resultados da SQE, é apontado o melhor 

ajuste dos resultados encontrados ao modelo 

de adsorção do Zn2+ pela biomassa utilizada.
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angmuir 6,541 
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catchard 5,053 

reundlich 10,323 

Novamente, após analise dos resultados da SQE, é apontado o melhor 

ajuste dos resultados encontrados ao modelo Lineweaver-Burk para o processo 

pela biomassa utilizada. 
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A seguir na tabela 17, estão apresentados os parâmetros determinados para 

cada modelo aplicado ao estudo, além das montagens das equações de cada 

modelo. 

 

Tabela 17 – Parâmetros isotérmicos de Langmuir, suas variações, e Freundlich para 
o fenômeno de adsorção do zinco pela biomassa, utilizando 1 g de biomassa, 

concentração de 10 – 175 mg de Zn2+/L. 

MODELOS PARÂMETROS Zn2+ EQUAÇÃO DO MODELO 

Langmuir 

KL (L/mg) 0,0526 

𝑄 =
161,29 × 0,0526 × 𝐶𝑒

1 + 0,0526 × 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 161,29 

R2 0,9508 

Lineweaver-
Burk 

KL (L/mg) 0,0555 

𝑄 =
200,3 × 0,0555 × 𝐶𝑒

1 + 0,0555 × 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 200,3 

R2 0,9955 

Eadie-
Hofstee 

KL (L/mg) 0,0493 

𝑄 =
167,94 × 0,0493 × 𝐶𝑒

1 + 0,0493 × 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 167,94 

R2 0,6984 

Scatchard 

KL (L/mg) 0,0344 

𝑄 =
210,78 × 0,0344 × 𝐶𝑒

1 + 0,0344 𝑥 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 210,78 

R2 0,6984 

Freundlich 

KF ((mg/g).(L/mg)1/n) 9,0740 

𝑄 = 9,0740 × 𝐶 ,  n (mg/g) 1,3937 

R2 0,9270 

 
Os dados encontrados de Qmáx indicam os valores máximos teóricos de 

remoção metálica, o modelo Lineweaver-Burk apresenta um valor de 200,3 mg de 

Zn2+/ g de biomassa.  

O valor do coeficiente n encontrado no modelo de Freundlich, também indica 

a espontaneidade do processo, onde essa constante maior que 1 indica que o 

processo é espontâneo [112].  

Já os valores de RL tendo como base os experimentos com Zn2+, expostos 

na figura 65, todos entre 0 e 1 indicam um sistema favorável ao acontecimento do 

fenômeno da adsorção. 
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Figura 65 – Fator adimensional de Langmuir em função da concentração inicial de íon de Zn2+ 
em contato com 1 g de biossorvente. 

A figura 65 mostra que o processo é favorável do ponto de vista 

termodinâmico, e, quanto maior a concentração metálica inicial, a tendência para 

a ocorrência de um processo irreversível também aumenta, pois os valores de RL 

vão se aproximando de zero (curva tendendo à zero em maiores concentrações 

inicial de íons metálicos). Esse comportamento se deve a força de difusão 

intraparticular dos íons nos poros do biossorvente que é proporcional ao aumento 

da concentração de íons na solução, forçado pelo gradiente de difusão, força 

resultante do diferencial da concentração dos íons metálicos na solução e dentro 

do adsorvente, ou seja, os íons estão sofrendo influência de força de atração e de 

dessorção pelo sistema “biossorvente – solução” de acordo com a concentração 

da solução metálica [112]. 

 

4.6.1.1. COMPARATIVO DE ISOTERMAS BIOMASSA/CARVÃO 

ATIVADO – Zn2+ 

Na intenção de fazer um comparativo com uma espécie adsorvente 

conhecida foi feito um experimento nas mesmas condições com a substituição da 

biomassa por cartão ativado para adsorver Zn2+, o resultado obtido foi confrontado 

com o resultado obtido pelo estudo da aplicação da biomassa, conforme figura 66. 
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Figura 66 – Comparativo de capacidade de remoção de Zn2+ entre 1 g de biomassa e 1 g 
de carvão ativado. 

 
Analisando os dados obtidos das isotermas aplicando 1 g da biomassa e 1 g 

do carvão ativado e comparando-os entre si é possível perceber a vantagem tanto 

no quesito captação metálica (Qe) quanto na concentração final da solução tratada 

pela biomassa, já que a concentração final de uma solução de 175 mg/L de Zn2+ 

tratada pelo carvão atinge um valor final de 100 mg/L de Zn2+ e quando tratada 

pela biomassa chega a concentração de 60 mg/L de Zn2+. Esse desempenho tão 

destoante não é tão sensível em concentrações iniciais mais baixas, indicando 

uma possível influência da superfície de contato dos materiais que nessa faixa 

ainda não foi saturado pelos íons metálicos. Corroborando com isso, é possível 

observar o início da formação de um platô quando a taxa de remoção metálica 

chega próximo ao valor de 60 mg de Zn2+/g biomassa nos experimentos com 

carvão ativado, reação retardada no caso da biomassa, que inicia esse 

comportamento na faixa de 110 mg de Zn2+/g biomassa. 

Segundo Ramos [136], que alcançou uma taxa de remoção de 50 mg de 

Zn2+/g de carvão ativado em seu trabalho a uma condição de pH abaixo de 7, que 

é o caso desse estudo, há a criação de uma condição de repulsa entre o carvão e 

os íons de zinco, pois com o pH abaixo do ponto isoelétrico (ponto de equilíbrio 

das cargas positivas e negativas entre as espécies envolvidas na interação), é 

possível que os casos de retenção dos íons tenham acontecido devido a atração 
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química e não a atração eletrostática, que é a interação de interesse desse 

estudo. 

 

4.6.2. COBRE 

Na figura 67 as isotermas foram construídas para o processo de adsorção 

do Cu2+, semelhante ao realizado anteriormente com o Zn2+. As curvas 

representam os experimentos tendo como variável a massa de biossorvente, 

relacionando os valores da concentração de equilíbrio com a quantidade de metal 

removido por massa de material adsorvente (Qe x Ceq). 

 

 

Figura 67 – Isotermas de adsorção do Cu2+ em diferentes concentrações em contato com 0,5 g; 
0,8 g e 1g de biossorvente. 

 

Assim como nos ensaios com zinco, a massa de 1 g se mostrou mais 

vantajosa na função de remoção metálica, atingindo a concentração de 70 mg de 

Cu2+/L, no experimento com concentração inicial de 150 mg de Cu2+/L, e uma taxa 

de remoção por massa de 80 mg de Cu2+/ g de biomassa. O comportamento foi o 

mesmo para todas as concentrações analisadas, como é possível verificar na 

figura 67. 
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As figuras apresentadas a seguir (figuras 68 – 72) mostram os modelos 

linearizados de Langmuir e Freundlich aplicado à adsorção do Cu2+. 

 

 

Figura 68 – Modelo linearizado Langmuir, 

adsorção do Cu2+/ 1 g de biomassa. 

 

Figura 69 – Modelo linearizado Lineweaver-

Burk, adsorção do Cu2+/ 1 g de 

biomassa. 

 

 

Figura 70 – Modelo linearizado Eadie-
Hofstee, adsorção do Cu2+/ 1 g de 
biomassa. 

 

Figura 71 – Modelo linearizado Scatchard, 
adsorção do Cu2+/ 1 g de biomassa. 
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Figura 72 – Modelo linearizado Freundlich
adsorção do Cu2+/ 1 g de biomassa

Os modelos em sua

resultados da adsorção de Cu

0,9908) enquanto o modelo de Freundlich 

regressão linear (R2) igual a

Nas figuras 73 e 7

confrontadas com os dados empíricos.

Figura 73 – Comparativo dos modelos de isotermas do Cu
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sua forma linearizada indicaram um melhor ajuste

resultados da adsorção de Cu2+ em 1g de biomassa ao modelo de Langmuir

enquanto o modelo de Freundlich obteve um valor do coeficiente de 

igual a 0,9478.  

e 74 foram construídas as curvas dos modelos teóricos 

confrontadas com os dados empíricos. 
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Figura 74 – Comparativo dos modelos de isotermas do Cu2+ na forma não-linearizada com 
dados empíricos. 

 

Os dados provenientes dos experimentos, representados pelo marcador (▲) 

estão bem congruente às curvas dos modelos de Langmuir, coincidentemente 

igual ao processo de adsorção do Zn2+ , mesmo comportamento encontrado no 

estudo de Silva et. al. [137], que empregaram o micro-organismo Pseudomonas 

aeruginosa nas biosorções de cobre e zinco e que também seguiram melhor o 

modelo de Langmuir. 

Importante apontar a combinação de fatores ao ajuste do modelo de 

Langmuir – 1, que apresenta melhor adequação visual de coeficiente de 

regressão linear assim como menor valor de SQE (SQELangmuir1 = 1,229) conforme 

tabela 18, sugerindo que o fenômeno tem atividade formadora de monocamada 

de adsorção. 

 
Tabela 18 – Comparativo do SQE dos modelos de isotermas para adsorção do Cu2+. 

MODELOS SQE 

Langmuir 1,229 

Lineweaver-Burk 2,046 

Eadie-Hofstee 1,320 

Scatchard 1,446 

Freundlich 4,309 
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A seguir a tabela 19 mostra os valores dos parâmetros determinados para 

cada modelo aplicado ao estudo, além das montagens das equações de cada 

modelo. 

 

Tabela 19 – Parâmetros isotérmicos de Langmuir, suas variações, e Freundlich para 

o fenômeno de adsorção do cobre pela biomassa, utilizando 1 g de biomassa, 

concentração de 10 – 150 mg de Cu2+/L. 

MODELOS PARÂMETROS Cu2+ EQUAÇÃO DO MODELO 

Langmuir 

KL (L/mg) 0,0568 

𝑄 =
164,16 𝑥 0,0568 𝑥 𝐶𝑒

1 + 0,0568 𝑥 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 164,16 

R2 0,9908 

Lineweaver-
Burk 

KL (L/mg) 0,0403 

𝑄 =
126,58 𝑥 0,0403 𝑥 𝐶𝑒

1 + 0,0403 𝑥 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 126,58 

R2 0,9798 

Eadie-
Hofstee 

KL (L/mg) 0,0487 

𝑄 =
112,39 𝑥 0,0487 𝑥 𝐶𝑒

1 + 0,0487 𝑥 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 112,39 

R2 0,9470 

Scatchard 

KL (L/mg) 0,0461 

𝑄 =
115,88 𝑥 0,0461 𝑥 𝐶𝑒

1 + 0,0461 𝑥 𝐶𝑒
 Qmax (mg/g) 115,88 

R2 0,9470 

Freundlich 

KF ((mg/g).(L/mg)1/n) 7,3164 

𝑄 = 7,3164 𝑥 𝐶 ,  n (mg/g) 1,5835 

R2 0,9478 

 

Assim como citado anteriormente, valores encontrados de Qmáx indicam os 

valores máximos teóricos de remoção metálica. O modelo Langmuir, melhor 

ajuste, apresenta um valor de 164,16 mg de Cu2+/ g de biomassa.  

O valor do coeficiente n encontrado no modelo de Freundlich, também indica 

a espontaneidade do processo, com valor de 1,5835. 

O fator adimensional de Langmuir (RL) no caso da adsorção de Cu2+ indica 

uma tendência termodinamicamente favorável no sistema, indicado pelo valor 

próximo a 0,18 para as concentrações de 125 e 150 mg/L de Cu2+(figura 75), 

entretanto não sugere que se torne um processo irreversível, já que aparenta ter 

tido uma estabilização da força de atração no sistema, ou seja, as forças de 
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adsorção e de dessorção entraram em equilíbrio no sistema “biossorvente – 

solução” [112]. 

 

Figura 75 – Fator adimensional de Langmuir em função da concentração inicial de íon de Cu2+ 
em contato com 1 g de biossorvente. 
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4.6.2.1.  COMPARATIVO DE ISOTERMAS BIOMASSA/CARVÃO 

ATIVADO – Cu2+ 

O estudo comparativo entre a adsorção de 1 g de biomassa e 1 g de 

carvão ativado para remoção dos íons de cobre também foi realizado, e os 

resultados obtidos estão na figura 76. 

  

 

Figura 76 – Comparativo da capacidade de remoção de Cu2+ entre 1 g de biomassa e 1 g de 
carvão ativado. 

 

Com a análise comparativa dos dados de isotermas nas condições 

descritas, é possível identificar uma zona de baixa concentração inicial onde a 

biomassa apresenta rendimentos melhores que os do carvão ativado.  

A partir dos experimentos com concentração metálica de 50 mg/L, o 

carvão exibiu números mais interessantes no tratamento da solução que a 

biomassa. Com o aumento da quantidade de metal dissolvida, o carvão 

evidenciou valores mais otimizados comparado aos da biomassa, alcançando 

valores na condição de 150 mg/L de concentração inicial de  Qe  = 102,29 mg de 

Cu2+/ g de carvão, e Ce = 47,71 mg/L de Cu2+, comparado aos números 

encontrados no experimento usando biomassa, Qe  = 79,88 mg de Cu2+/ g de 

biomassa, e Ce = 70,12 mg/L de Cu2+, fica claro a vantagem de usar carvão 

ativado a partir de determinada concentração de operação. 
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Monser e Adhoum em seu estudo de adsorção de Cu, Zn e Cr por carvão 

ativado em efluente industrial de beneficiamento de metais também encontraram 

maiores taxas de remoção para o cobre em relação ao zinco e cromo, com 

valores de 49,3 mg/g; 9,9 mg/g e 6,84 mg/g de cobre, zinco e cromo 

respectivamente, utilizando 2,5 g de carvão ativado.  Eles citam uma maior 

afinidade entre os grupos funcionais, presentes na superfície do carvão que são 

formandos durante a ativação do material pelos íons de cobre como justificativa 

dessa diferença de captação [138]. Entretanto, essa mesma condição só poderia 

ser relacionada aos resultados comparativos entre a biomassa desse estudo e o 

carvão ativado utilizado através de análises complementares. 
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5. Conclusões 
A partir das informações obtidas nos experimentos foi possível constatar 

que: 

1) A biomassa estudada foi caracterizada e foi detectada a presença de 

poros, o que auxilia no aumento da área superficial do biossorvente e na 

ocorrência da adsorção;  

2) Os micro-organismos provenientes e isolados do consórcio utilizado 

foram identificados pela técnica MALDI-TOF e as espécies encontradas foram 

Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa, entretanto isso não limita a 

presença de outras espécies microbiológicas não isoladas e não identificadas na 

biomassa; 

3) Assim como descrito na literatura, essas espécies citadas E. faecalis 

(Gram positiva) e a P. aeruginosa (Gram negativa) apresentam em suas 

membranas celulares biopolímeros essenciais à remoção metálica da solução 

tratada, indícios de tais espécies também foram encontrados nas análises de 

dos sítios ativos através de análise de FTIR; 

4) Embasados nos dados obtidos do FTIR também foi permitido ter 

indicativos de que o ácido nítrico foi melhor agente de eluição para recuperação 

do metal adsorvido, corroborado pelos valores de taxas de remoção analisados 

posteriormente; 

5) Através das isotermas de equilíbrio e acompanhados por dados da 

comparação gráfica, coeficiente de regressão linear e soma dos quadrados dos 

erros, o modelo de Langmuir mostrou melhor validação dos dados experimentais 

para ambos os metais,; 

6) As taxas teóricas de remoção máxima pelo modelo de Langmuir foram 

de 200 mg/g de biomassa para o zinco e de 164 mg/g de biomassa para o cobre; 

7) As porcentagens de remoção do processo adsortivo foram de 89% para 

o zinco e de 82% para o cobre, ambas na condição de 1 g de biossorvente e 

concentração inicial de 10 mg/L do metal, já para a recuperação do metal 

adsorvido as porcentagens alcançaram 95% para o zinco e 82% para o cobre, 

nas mesmas condições ótimas da remoção, 1 g de biossorvente e 10 mg/L de 

metal; 
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8) O fator adimensional de Langmuir (RL) indicou que para os dois metais 

estudados o processo adsortivo tende a ocorrer de forma espontânea; 

9) A influência da concentração metálica inicial se mostrou importante 

tanto na taxa de remoção quanto na eficácia do processo, diferente da massa de 

biossorvente usada, que não apresenta alto grau de interferência nos resultados, 

principalmente em baixas concentrações metálicas; 

10) No estudo comparativo entre a biomassa frente ao carvão ativado, o 

procedimento para adsorção de zinco revelou-se mais vantajoso com a 

aplicação da biomassa no processo. Oposto ao resultado encontrado na 

adsorção do cobre, onde o carvão apresentou vantagens quando confrontado 

aos resultados da aplicação da biomassa.  

Sendo assim, esse trabalho apresentou uma alternativa para 

biorremediação de efluentes contaminados com íons metálicos de Cu2+ e Zn2+, e 

de outro modo de captação de metais além da mineração direta, expondo 

condições de interesse ambiental e comercial. Não menos importante, também 

poderá servir como orientação de um desenvolvimento sustentável para a 

sociedade alicerçando futuros trabalhos de busca por novas tecnologias de 

biorremediação e biomineração.  
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