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RESUMO 

 

Os efluentes domésticos e industriais podem conter diversos contaminantes, dentre 

eles os metais pesados, que podem estar presentes em concentrações prejudiciais para o meio 

ambiente. A maioria dos métodos convencionais utilizados para remover metais pesados de 

efluentes apresenta desvantagens consideráveis, como custo elevado e emprego de produtos 

químicos. Logo, há uma necessidade de buscar métodos mais vantajosos para a remoção desses 

contaminantes de meios aquosos. Concomitantemente, muitas indústrias, especialmente as de 

alimentos, geram grandes quantidades de resíduos e subprodutos, sendo a disposição final 

frequentemente desafiadora. Nesse contexto, os métodos de remoção por bioadsorção têm sido 

estudados como uma alternativa que relaciona dois problemas ambientais: a contaminação de 

efluentes por metais pesados e a geração de resíduos. Os resíduos e subprodutos que seriam 

descartados, como cascas e bagaços de frutos, podem ser usados no tratamento de águas 

residuais, atuando como materiais bioadsorventes. Tendo isso em vista, o presente trabalho 

visou estudar os métodos de remoção de metais pesados por bioadsorção em soluções aquosas. 

Para isso, foram avaliados resultados de experimentos em batelada disponíveis na literatura, 

especialmente no que tange os fatores que afetam a bioadsorção. Mais especificamente, foi 

dado enfoque para a remoção de cátions divalentes de chumbo (Pb), cádmio (Cd) e níquel (Ni). 

Dentre todos os estudos selecionados da literatura, os métodos por bioadsorção avaliados como 

mais promissores são os que empregam cascas de pepino, cascas de laranja e sementes de 

tâmara, respectivamente, para remoção de cátions de chumbo (Pb), cádmio (Cd) e níquel (Ni). 

Também foi possível concluir que a variação de fatores como concentração de bioadsorvente, 

concentração inicial de metal, tempo de contato e pH, impacta o processo de bioadsorção de 

acordo com o previsto pela teoria, o que facilita a aplicação prática dos métodos correlatos. Por 

outro lado, ainda há a necessidade da realização de estudos mais completos, incluindo 

experimentos em sistemas contínuos e amostras reais de efluentes contaminados. 

 
Palavras-Chave: meio ambiente, efluentes, metais pesados, remoção, bioadsorção 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Domestic and industrial effluents can contain several contaminants, including heavy 

metals, which can be present in concentrations that are harmful to the environment. Most of the 

conventional methods used to remove heavy metals from effluents have considerable 

disadvantages, such as high cost and employment of chemical products. Therefore, there is a 

need to search for more advantageous methods for removing these contaminants from aqueous 

media. Concomitantly, many industries, especially food industries, generate large amounts of 

residues and by-products, and final disposal is often challenging. In this context, bioadsorption 

removal methods have been studied as an alternative that relates two environmental problems: 

effluent contamination by heavy metals and waste generation. Residues and by-products that 

would otherwise be discarded, such as fruit peels and bagasse, can be used in wastewater 

treatment by acting as bioadsorbent materials. Accordingly, the present work aims to study the 

heavy metals removal methods by bioadsorption in aqueous solutions. To that end, results of 

batch experiments available in the literature were evaluated, especially regarding the factors 

that affect bioadsorption. More specifically, focus was given to the removal of divalent cations 

of lead (Pb), cadmium (Cd) and nickel (Ni). Among all studies selected from the literature, the 

bioadsorption methods evaluated as the most promising are those using cucumber peels, orange 

peels and date seeds, respectively, to remove lead (Pb), cadmium (Cd) and nickel (Ni) cations. 

It was also possible to conclude that the variation of factors such as bioadsorbent dose, initial 

metal concentration, contact time and pH, impacts the bioadsorption process as predicted by 

theory, which facilitates the practical application of the related methods. On the other hand, 

there is still a need to carry out more complete studies, including experiments in continuous 

systems and real samples of contaminated effluents. 

 

Keywords: environment, effluents, heavy metals, removal, bioadsorption 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Revolução Industrial, iniciada a partir de meados do século XVIII, marcou o início 

de grandes mudanças no planeta. As atividades produtivas foram profundamente alteradas, 

especialmente com a invenção de máquinas muito mais eficientes que o trabalho manual. Como 

resultado, a produção industrial foi evoluindo em ritmo acelerado, dando origem a inúmeros 

acidentes e crimes ambientais ao longo das décadas que sucederam a Revolução (PLOTT e 

ESTRELA, 2017). 

Porém, as preocupações mais concretas em relação ao meio ambiente surgiram 

somente no final da década de 1960 (PLOTT e ESTRELA, 2017). A partir disso, diversos 

acontecimentos vêm marcando a história e fortalecendo a necessidade de consciência ambiental 

em todo o mundo.  

No Brasil, pode-se citar, por exemplo: o despejo no ar de toneladas de gases tóxicos 

ocorrido em 1980 no polo petroquímico de Cubatão (SP), batizado como “Vale da Morte", 

gerando uma névoa venenosa que afetava o sistema respiratório e gerava bebês com 

deformidades físicas, além de contaminar a água e o solo da região com chuvas ácidas e 

deslizamentos; o acidente com um navio petroleiro ocorrido em 2000 na Baía de Guanabara, 

no Rio de Janeiro (RJ), resultando no derramamento de mais de um milhão de litros de óleo in 

natura, levando à morte da fauna local e poluição da água e do solo em vários municípios 

(GONÇALVES, 2017); e o rompimento de barragem ocorrido em 2019 em Brumadinho (MG), 

causando centenas de mortes de animais e pessoas, e despejando 13 milhões de m
3
 de rejeitos 

úmidos produzidos pela extração de minério de ferro diretamente no leito do ribeirão Ferro-

Carvão (NEVES-SILVA e HELLER, 2020). 

Indubitavelmente, o rompimento de barragem em Brumadinho foi um dos crimes 

ambientais mais marcantes já ocorridos, e apresentou como uma das consequências a 

contaminação de rios por metais pesados. Em janeiro de 2019, após o acidente, foram feitas 

análises com amostras coletadas do Rio Paraopeba, que corta Brumadinho, sendo encontradas 

concentrações de ferro total e manganês total, respectivamente, até 2.200 e 7.365 vezes maiores 

que o valor máximo permitido, e valores até 21 vezes acima do aceitável para chumbo total e 

mercúrio total, além da presença de níquel, chumbo, cádmio e zinco (IGAM, 2019). 

Devido a acontecimentos como os mencionados acima, existe uma preocupação cada 

vez mais forte em preservar e manter a qualidade dos recursos hídricos, atuando diretamente na 

causa de possíveis contaminações. A causa pode ser proveniente de várias fontes, como o 
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despejo de efluentes domésticos e principalmente industriais que liberam toneladas de 

poluentes, incluindo metais pesados, diretamente em rios, lagos e oceano.  

A poluição hídrica gerada por metais pesados se destaca em função dos grandes efeitos 

causados pela sua toxicidade. Os metais pesados são absorvidos com facilidade pelos 

organismos e apresentam elevados níveis de toxicidade e bioacumulação. Na lista de metais 

pesados estão o chumbo (Pb), cádmio (Cd), níquel (Ni), cobalto (Co), ferro (Fe), zinco (Zn), 

cromo (Cr), arsênio (As), entre outros (SOUZA, MORASSUTI e DEUS, 2018). Uma vez que 

a maioria desses metais não são biodegradáveis, se acumulam nos organismos e podem levar a 

diversas doenças ou distúrbios, mesmo quando presentes na ordem de partes por bilhão (ppb) 

(KANAMARLAPUDI, CHINTALPUD e MUDDADA, 2018). 

Existem diversos métodos de remoção de metais pesados em efluentes domésticos e 

industriais, como: precipitação química, troca iônica, filtração por membrana, ultrafiltração, 

osmose reversa e fotocatálise. Contudo, esses métodos convencionais apresentam desvantagens 

tais como geração de resíduos, baixa eficiência de remoção e custo elevado, especialmente ao 

tratar grandes quantidades de água. Em vista disso, há uma necessidade de buscar outras 

alternativas, e os métodos de remoção de metais pesados por bioadsorção têm sido 

desenvolvidos e estudados por apresentarem diversas vantagens, dentre elas: custos reduzidos 

quanto ao material requerido, reaproveitamento de biomassa como bioadsorvente, possibilidade 

de regenerar o bioadsorvente utilizado e altas eficiências de remoção (KANAMARLAPUDI, 

CHINTALPUD e MUDDADA, 2018). 

Os métodos de remoção de metais pesados por bioadsorção envolvem inúmeras 

possibilidades, pois diversos materiais bioadsorventes podem ser usados; há mais de uma 

metodologia a ser seguida; os bioadsorventes podem ser modificados antes do processo de 

modo a se obter maior eficiência de remoção; o bioadsorvente a ser escolhido pode variar de 

acordo com o metal específico de interesse a ser removido; entre outros fatores. Logo, há uma 

ampla margem de estudo e discussão sobre o tema. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Apesar de haver um número considerável de pesquisas e estudos sobre os métodos de 

remoção de metais pesados por bioadsorção em efluentes contaminados, ainda há poucos 

levantamentos comparativos entre os métodos e pouca aplicação prática (por exemplo, em 

indústrias ou estações de tratamento). Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão bibliográfica dos métodos por bioadsorção e reunir dados de estudos experimentais 
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selecionados da literatura para: analisar e comparar os métodos de bioadsorção entre si, 

especialmente quanto aos fatores que influenciam a bioadsorção, e quanto aos materiais 

bioadsorventes e sua capacidade de adsorção; comparar métodos de remoção convencionais 

com os métodos por bioadsorção com foco nas eficiências de remoção, e, por fim, avaliar a 

viabilidade de aplicação prática dos métodos por bioadsorção. 

Para isso, foram selecionados, especificamente, os metais pesados chumbo (Pb), 

cádmio (Cd) e níquel (Ni). Os estudos experimentais selecionados utilizam o sistema de 

remoção por batelada e envolvem a investigação de parâmetros e condições ótimas para o uso 

do bioadsorvente na remoção desses metais. A partir das informações apuradas, o objetivo final 

foi selecionar o método de remoção e, consequentemente, o material bioadsorvente mais 

adequado para cada contaminante escolhido, além de apresentar uma conclusão crítica sobre 

tais métodos. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No primeiro capítulo deste presente trabalho foi apresentada a Introdução, com um 

breve contexto, motivação e objetivos. O segundo capítulo traz a revisão bibliográfica, onde 

são apresentadas informações gerais sobre água e poluição hídrica, metais pesados, com 

enfoque nos metais chumbo (Pb), cádmio (Cd) e níquel (Ni), suas origens e ocorrências, 

toxicidade e implicações para o meio ambiente. Ainda na revisão bibliográfica, são abordados 

os métodos convencionais de remoção de metais pesados e, por fim, o mecanismo de adsorção. 

No terceiro capítulo, são descritos a bioadsorção e os fatores que a afetam, materiais 

bioadsorventes e os sistemas de remoção utilizados. No quarto capítulo, é apresentado um 

levantamento de resultados da literatura quanto à remoção por bioadsorção para cada um dos 

metais selecionados (Pb, Cd e Ni), em conjunto com uma discussão e análise crítica, com a 

finalidade de avaliar os métodos e escolher o mais adequado dentre eles. Por fim, no quinto 

capítulo, é realizada uma conclusão sobre os métodos estudados, incluindo sugestões para 

trabalhos futuros. Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas ao 

longo deste trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo inicia com uma apresentação da água como recurso natural, sua 

importância, dados estatísticos relevantes, fontes gerais de poluição hídrica e introdução dos 

metais pesados como contaminantes. Posteriormente, é realizada uma abordagem dos metais 

pesados, direcionando o foco para os metais selecionados neste trabalho (Pb, Cd e Ni), suas 

origens e ocorrências naturais e artificias, as vias de contaminação existentes nos corpos 

hídricos por esses contaminantes, sua toxicidade e implicações para o meio ambiente. Em 

seguida, são descritos os métodos convencionais de remoção de metais pesados e, por fim, o 

mecanismo de adsorção. 

 

2.1 MEIO AMBIENTE: ÁGUA 

 

De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981), meio ambiente é "o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas". Esse 

conjunto de fatores determina as circunstâncias em que todas as formas de vida se manifestam 

(SOUZA, 2017). Pode-se afirmar que a água é um desses fatores, pois a sua disponibilidade, 

tanto em quantidade quanto em qualidade, é fundamental para a existência de todas as formas 

de vida terrestre.   

O meio ambiente também reúne fatores sociológicos e psicossociais intrínsecos à 

natureza animal, especialmente humana. Mesmo nesse âmbito, a água é um recurso de valor 

inestimável, uma vez que influencia na saúde mental, convivência, comportamento, bem-estar 

emocional e cultural, indo muito além de um papel puramente biológico, químico e físico.  

Apesar de sua indispensabilidade inegável, estima-se que 97,5% da água existente no 

mundo é salgada, não sendo adequada às necessidades humanas, e que apenas 2,5% constitui 

água doce. Ainda assim, 69% da água doce está concentrada em geleiras, 30% são águas 

subterrâneas e 1% encontra-se nos rios (ANA, 2018). Com isso, apenas cerca de 0,3% dos 

recursos hídricos no mundo é realmente utilizável para o homem (ZEINEB, 2020). Dessa 

forma, a água doce é um recurso naturalmente escasso, e esse fato por si só já poderia causar 

preocupação. Mas há alguns agravantes, como a crescente demanda por esse recurso e a 

poluição hídrica, que acompanham o crescimento mundial da população e das atividades 

econômicas. 
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Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos de 2021, o uso global de água doce aumentou por um fator de seis nos 

últimos 100 anos e continua a crescer a uma taxa de cerca de 1% ao ano desde a década de 

1980. O Relatório ainda divulga a previsão de que haverá um déficit hídrico global de 40% até 

2030, panorama que ainda pode ser agravado por desafios globais, como a pandemia de 

COVID-19 e mudanças climáticas (UNESCO, 2021). Outros fatores, como a manutenção de 

padrões de consumo envolvendo o desperdício, também impactam diretamente essas 

estatísticas.   

Quanto à poluição hídrica, assentamentos humanos, indústrias e agricultura são as 

principais fontes de contaminantes. Globalmente, cerca de 80% de todas as águas residuais 

industriais e municipais é lançada no meio ambiente sem tratamento prévio (UNESCO, 2021).  

Os principais contaminantes encontrados na água são ácidos e bases, detergentes, 

resíduos domésticos e industriais, fertilizantes, gases, metais pesados, nutrientes, óleos e 

dispersantes, resíduos tóxicos orgânicos, patógenos e pesticidas. É importante enfatizar que 

esses contaminantes não permanecem apenas na água: através do ciclo hidrológico, eles são 

transferidos para o solo, e do solo para as plantas, vegetais e frutas (ZEINEB, 2020). Os animais 

que, por sua vez, consomem a água e os alimentos contaminados, não são capazes de 

metabolizar grande parte dessas substâncias, ocorrendo bioacumulação.  

A combinação de: 1) recurso naturalmente escasso; 2) demanda crescente e 3) poluição 

hídrica são mais que suficientes para acionar um alerta de que ações precisam ser tomadas 

quanto à gestão da água. Na verdade, o estresse hídrico, avaliado pelo uso da água em função 

da disponibilidade, já afeta mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo (UNESCO, 2021). 

Em termos globais, o Brasil concentra cerca de 12% da disponibilidade de água doce 

do planeta (ANA, 2018). Todavia, a preocupação com esse recurso não deixa de estar presente 

no Brasil, pois há diversos outros fatores envolvidos, que vão muito além da mera quantificação 

de disponibilidade. Por exemplo, faltam políticas públicas mais adequadas e eficientes para a 

gestão desse recurso, incluindo punições mais concretas e efetivas para as indústrias poluidoras; 

a educação ambiental e o consumo consciente ainda precisam progredir imensamente; e o reuso 

e a recuperação de efluentes devem ser mais praticados.  

No que diz respeito ao reuso e/ou à recuperação, é imprescindível que sejam aplicados 

métodos de tratamento adequados, de acordo com a origem do efluente, tipo e quantidade dos 

contaminantes presentes e destinação final do volume tratado.  

Dentre os contaminantes a serem removidos dos efluentes domésticos e industriais, os 

metais pesados se destacam devido à sua elevada toxicidade. Diferente da maioria dos poluentes 
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orgânicos, metais pesados não são facilmente eliminados dos corpos aquáticos por processos 

naturais. Assim, eles tendem a se acumular na natureza, podendo afetar diretamente a vida 

humana e animal, uma vez que não são metabolizados por esses organismos, causando doenças 

crônicas e agudas (SILVA, 2006).  

No Brasil, a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento. Complementando e alterando a Resolução n° 357, a 

Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011, dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes (MMA, 2011). 

O Art. 16° da Resolução CONAMA n° 430/2011 determina que os efluentes de 

qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor desde 

que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências 

cabíveis. As condições incluem valores de pH, temperatura, materiais sedimentáveis, regime 

de lançamento, óleos e graxas, ausência de materiais flutuantes e Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO). Já os padrões se referem aos valores máximos de contaminantes, 

especificados como na Tabela 2.1 a seguir (MMA, 2011): 

 

Tabela 2.1 - Padrões de lançamento de efluentes, segundo a Resolução CONAMA 

n° 430/2011. 

Parâmetros inorgânicos Valores máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 



15 

 

Tabela 2.1 - Padrões de lançamento de efluentes, segundo a Resolução CONAMA 

n° 430/2011 (Cont.). 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total  0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros orgânicos Valores máximos 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 

Estireno  0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

Tricloroeteno 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 
Fonte: MMA, 2011. 

 

Dos valores máximos determinados pela Resolução CONAMA n° 430/2011, 

destacam-se os valores de 0,5 mg/L Pb, 0,2 mg/L Cd e 2,0 mg/L Ni, respectivamente, para 

chumbo total, cádmio total e níquel total, que são os metais selecionados neste trabalho. 

Uma vez que a legislação determina valores máximos de concentração para os metais 

pesados, fica claro que o descumprimento desses padrões implica em malefícios para o meio 

ambiente. Dessa forma, a seguir, os metais pesados propriamente ditos serão abordados, de 

modo que seja possível compreender de maneira mais aprofundada a importância de regular a 

presença dessas substâncias nos corpos d'água. 
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2.2 METAIS PESADOS   

 

Apesar de o termo "metal pesado" ser amplamente utilizado há mais de 70 anos, a 

União Internacional de Química Pura e Aplicada (International Union of Pure and Applied 

Chemistry, IUPAC) aponta que não há uma definição oficial para o mesmo (IUPAC, 2002). 

 Uma das definições mais encontradas na literatura é a de que os metais pesados são 

elementos naturais que possuem um alto peso atômico e uma densidade pelo menos 5 vezes 

maior do que a da água (MASINDI e MUEDI, 2018). Mas segundo a IUPAC, ao longo das 

últimas décadas, diversos autores vêm apresentando definições diferentes para os metais 

pesados no que diz respeito às suas características físicas e químicas. Grande parte dos autores 

embasa as definições nos valores de densidade aos quais esses metais se enquadrariam, mas é 

importante destacar que não há um acordo sobre isso ou mesmo evidência científica que 

relacione a densidade do metal com sua toxicidade (IUPAC, 2002).  

Mesmo não havendo uma definição oficial, há o consenso de que os metais pesados 

formam um subgrupo específico de metais que estão associados à poluição e potencial elevado 

de toxicidade ou ecotoxicidade. Uma vez que não há definição oficial, também não há uma 

classificação oficial que determina quais são precisamente os metais pesados. Segundo 

publicação dos autores Pourret e Hursthouse, ao analisar 167 artigos relacionados a metais 

pesados, publicados no International Journal of Environmental Research and Public Health, 

os seguintes elementos são comumente incluídos nesse subgrupo, de acordo com a Figura 2.1 

a seguir: alumínio (Al), vanádio (V), cromo (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), cobalto (Co), 

níquel (Ni), cobre (Cu), zinco (Zn), arsênio (As), selênio (Se), molibdênio (Mo), cádmio (Cd), 

antimônio (Sb), bário (Ba), mercúrio (Hg) e chumbo (Pb) (POURRET e HURSTHOUSE, 

2019). 

 

Fonte: Pourret e Hursthouse, 2019. 

Figura 2.1 – Tabela Periódica de Elementos Químicos, destacando os elementos 

considerados “metais pesados”. 
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Embora a literatura não forneça definição e classificação oficiais para os metais 

pesados, pode-se afirmar que a principal característica desses elementos é a capacidade e 

tendência de acumular-se no ecossistema, devido à sua fácil assimilação na cadeia alimentar 

(SILVA, 2006). Todos os chamados "metais pesados" e seus compostos podem, de fato, ter 

toxicidade relativamente alta. Contudo, é importante destacar que eles nem sempre são tóxicos 

e alguns são, na verdade, essenciais - dependendo da dose, dos níveis de exposição e do 

organismo receptor (POURRET e HURSTHOUSE, 2019).  

Os metais pesados essenciais exercem funções bioquímicas e fisiológicas em plantas 

e animais. São constituintes importantes de várias enzimas-chave e desempenham papéis 

fundamentais em várias reações. Para alguns, como cromo e cobre, há uma faixa muito estreita 

de concentrações que determinam os efeitos benéficos e tóxicos. Outros metais, como alumínio 

(Al), antimônio (Sb), arsênio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e 

vanádio (V) não têm funções biológicas estabelecidas e são considerados metais não essenciais 

(TCHOUNWOU et al., 2012). 

Dessa forma, os metais pesados são tóxicos quando não são metabolizados pelo 

organismo, seja por serem absorvidos em quantidade muito maior que a necessária, seja por 

não terem função biológica alguma para o organismo receptor envolvido. Ao não serem 

metabolizados, causam danos celulares e teciduais e se acumulam ao longo da cadeia alimentar, 

levando a uma variedade de efeitos adversos e doenças humanas (MASINDI e MUEDI, 2018). 

Os metais pesados podem ser originados por processos naturais e antropogênicos, 

sendo encontrados na forma de hidróxidos, óxidos, sulfetos, sulfatos, fosfatos, silicatos e 

compostos orgânicos. Os processos naturais incluem erupções vulcânicas, incêndios florestais, 

intemperismo de rochas, transporte de partículas de solo pelo vento e outras fontes biogênicas. 

Tais processos podem levar à liberação de metais de suas esferas endêmicas para diferentes 

compartimentos ambientais (MASINDI e MUEDI, 2018). 

Já os processos antropogênicos incluem as atividades de indústrias, agricultura, 

processos de mineração e metalúrgicos e lançamento de águas residuais diretamente no solo ou 

corpos d'água. Outras fontes antropogênicas importantes que contribuem significativamente 

para a contaminação por metais pesados no meio ambiente são: escapamento de automóveis, 

que libera chumbo; fundição metalúrgica, que libera arsênio, cobre e zinco; uso de inseticidas 

que liberam arsênio; e queima de combustíveis fósseis que liberam níquel, vanádio, mercúrio, 

selênio e estanho (MASINDI e MUEDI, 2018). 

Após serem liberados para o meio ambiente por meio dos processos acima 

mencionados, os metais pesados podem contaminar o solo, a água e o ar. Eles podem acumular-
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se nos solos e sedimentos, enquanto na água a tendência é que fiquem dissolvidos, sendo este 

um ambiente geralmente de transição. Nos corpos d'água, estes contaminantes podem sofrer 

transformações químicas que os tornam mais ou menos nocivos, dependendo de condições 

como pH e quantidade de carbono dissolvido e em suspensão (RIBEIRO et al., 2007). 

A via de exposição aos metais pesados ocorre principalmente por inalação, ingestão e 

contato dérmico. A gravidade dos efeitos na saúde depende do tempo de exposição, da dose, do 

tipo de metal pesado e da forma química em que ele se encontra. Os efeitos podem apresentar 

caráter tóxico, mutagênico, neurotóxico, teratogênico ou carcinogênico (KANAMARLAPUDI, 

CHINTALPUD e MUDDADA, 2018). Em sistemas biológicos, os metais pesados afetam 

organelas celulares e componentes como membrana celular, mitocondrial, lisossoma, retículo 

endoplasmático, núcleos e algumas enzimas envolvidas no metabolismo, desintoxicação e 

reparo de danos. Além disso, os íons metálicos interagem com componentes celulares, como 

DNA e proteínas nucleares, causando danos ao DNA e mudanças conformacionais 

(TCHOUNWOU et al., 2012). 

Os efeitos induzidos por metais pesados envolvem mecanismos complexos, alguns dos 

quais ainda não são totalmente elucidados. Porém, sabe-se que cada metal possui características 

e propriedades físico-químicas únicas que determinam seus mecanismos de ação específicos. 

(TCHOUNWOU et al., 2012). Sendo assim, é importante abordar cada metal pesado de 

interesse individualmente. A seguir, serão descritos com mais detalhes os metais selecionados 

para esse estudo: chumbo (Pb), cádmio (Cd) e níquel (Ni). 

 

2.2.1 Chumbo (Pb) 

 

Conhecido desde os tempos pré-históricos, o chumbo é um elemento químico de 

símbolo Pb e número atômico 82, classificado como metal pós-transição e capaz de adquirir os 

estados de oxidação +4 e +2. É um metal sólido em temperatura ambiente, de densidade 11,34 

g/cm
3
, ponto de fusão de 327,46 °C e ponto de ebulição de 1749 °C. Possui peso atômico de 

207,2 g/mol e raio atômico de 180 pm. (NCBI, 2021). 

O chumbo é um metal cinza-azulado de aspecto brilhante, muito macio, altamente 

maleável, dúctil e um mau condutor de eletricidade. É muito resistente à corrosão: para se ter 

uma ideia, existem tubulações de chumbo com as insígnias de imperadores Romanos usadas 

para drenar água dos banhos que ainda estão em serviço atualmente. 

O chumbo pode ser encontrado livre na natureza, mas geralmente é obtido dos 

minérios galena (PbS), anglesita (PbSO4), cerussita (PbCO3) e o denominado chumbo vermelho 
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(Pb3O4). Embora o chumbo constitua apenas 0,0013% da crosta terrestre, não é considerado um 

elemento raro, pois é facilmente extraído e refinado. A maior parte do chumbo é obtida pela 

torrefação da galena (PbS) em ar quente (NCBI, 2021). 

O principal uso do chumbo é na indústria de baterias de armazenamento de chumbo-

ácido, como as baterias encontradas em automóveis. Outros usos incluem: revestimento de 

recipientes e tanques que armazenam líquidos corrosivos, como ácido sulfúrico (H2SO4); em 

máquinas de raios X e reatores nucleares, servindo como escudo contra a radiação de raios X e 

gama; como cobertura de fios e cabos para protegê-los da corrosão; como material para absorver 

vibrações e ruídos; e na fabricação de munições. Várias ligas e compostos de chumbo são 

amplamente utilizados. Por exemplo, ligas de chumbo e estanho são utilizadas para unir 

componentes elétricos, tubos e outros itens metálicos, e o composto silicato de chumbo 

(PbSiO3) é utilizado na fabricação de alguns tipos de vidros e na produção de borracha e tintas 

(NCBI, 2021). Tais usos e indústrias descritas são fontes de contaminação por chumbo, que 

podem ocorrer por via direta, durante a fabricação e utilização de produtos à base de chumbo, 

ou indireta, pelo contato com água, ar ou alimentos contaminados pelo lançamento de poluentes 

no meio ambiente. 

Nos últimos anos, o uso de chumbo foi eliminado ou significativamente reduzido em 

tintas e produtos cerâmicos, gasolina, latas de comida e bebida, solda de tubos e sistemas de 

encanamento. No Brasil, a Lei Nº 11.762 de 1° de agosto de 2008 fixa o limite máximo 

permitido de chumbo em tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais 

similares de revestimento de superfícies. Segundo o Artigo 2° desta lei, é proibida a fabricação, 

comercialização, distribuição e importação desses produtos com concentração igual ou superior 

a 0,06% de chumbo, em peso, expresso como chumbo metálico, determinado em base seca ou 

conteúdo total não-volátil (Brasil, 2008).  

Os avanços recentes são concretos: um relatório de análise de chumbo em tintas, 

publicado pelo Inmetro em 2015, identificou que de 12 marcas de esmalte sintético analisadas, 

apenas 2 foram consideradas não conformes com as disposições da Lei Nº 11.762, enquanto 

todas as 5 marcas de verniz analisadas foram consideradas conformes. Contudo, uma das 

marcas não conformes apresentou um teor de chumbo 200 vezes maior que o limite estabelecido 

pela Lei, resultado extremamente preocupante (INMETRO, 2015). 

Assim, apesar do progresso, a exposição de seres vivos e principalmente a exposição 

humana ao chumbo continua sendo um sério problema. Os meios de exposição incluem inalação 

de partículas de poeira ou aerossóis contendo o metal, ingestão de alimentos e água 

contaminados com o metal e permanência em ambientes com tintas que possuem níveis 



20 

 

elevados de chumbo em sua composição. A exposição também pode ser oriunda da presença 

de chumbo em cristais e recipientes de cerâmica utilizados para armazenar água e alimentos, e 

do uso de chumbo em alguns medicamentos e cosméticos. Os adultos absorvem 35 a 50% do 

chumbo através da água potável e a taxa de absorção para as crianças pode ser superior a 50%. 

O chumbo afeta os rins, fígado, sistema nervoso central, sistema hematopoiético, sistema 

endócrino e sistema reprodutivo. No corpo humano, a maior porcentagem de chumbo é levada 

para o rim, seguido pelo fígado e outros tecidos moles, como coração e cérebro. O sistema 

nervoso é o alvo mais vulnerável do envenenamento por chumbo, e os principais sintomas 

relacionados a esse alvo são dor de cabeça, falta de atenção, irritabilidade e perda de memória. 

A exposição ao chumbo é uma preocupação especial entre as mulheres, especialmente durante 

a gravidez, pois o chumbo absorvido pela gestante é prontamente transferido para o feto em 

desenvolvimento (TCHOUNWOU et al., 2012). 

 

2.2.2 Cádmio (Cd) 

 

O cádmio foi descoberto pelo químico alemão Friedrich Strohmeyer em 1817, durante 

um estudo de amostras de calamina (ZnCO3). Após aquecimento, o químico notou que algumas 

amostras de calamina brilhavam com uma cor amarela, enquanto outras não. Após estudos mais 

aprofundados, ele determinou que a cor amarela se devia a vestígios de um novo elemento: o 

cádmio. 

Elemento químico de símbolo Cd e número atômico 48, o cádmio é classificado como 

metal de transição e é sólido em temperatura ambiente. Possui peso atômico de 112,4 g/mol, 

raio atômico de 155 pm e é capaz de adquirir o estado de oxidação +2. Apresenta densidade de 

8,69 g/cm
3
, ponto de fusão de 321,07 °C e ponto de ebulição de 767 °C (NCBI, 2021). 

Quanto ao aspecto, o cádmio puro é branco-azulado, com brilho metálico, dúctil, 

macio e maleável. É amplamente distribuído na crosta terrestre em uma concentração média de 

cerca de 0,1 mg/kg, mas o nível mais alto de compostos de cádmio no meio ambiente é 

acumulado nas rochas sedimentares, como os fosfatos marinhos (TCHOUNWOU et al., 2012). 

A greenockita (CdS) é o único mineral que contém quantidades significativas de cádmio, mas 

não é um mineral abundante a ponto de ser explorado comercialmente. O cádmio ocorre com 

mais frequência em pequenas quantidades associadas aos minérios de zinco, como a esfalerita 

(ZnS). Assim, a maior parte do cádmio produzido atualmente é obtida como subproduto da 

mineração e do refino do zinco, mas o cádmio também pode ser obtido como subproduto do 

tratamento de minérios de cobre e chumbo (NCBI, 2021).  
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O cádmio é um metal muito tóxico, o que limita bastante seu uso. As principais 

aplicações industriais do cádmio incluem a produção de ligas, pigmentos e baterias, como 

baterias recarregáveis de níquel-cádmio. O cádmio é amplamente utilizado na galvanoplastia, 

responsável por cerca de 60% do seu uso. Também é usado em muitos tipos de solda; em 

reatores nucleares como uma barreira para controlar a fissão nuclear; e em outros materiais para 

protegê-los da corrosão a partir da eletrodeposição. Além disso, o cádmio é usado em ligas com 

a prata para formar a solda, unindo componentes elétricos, tubos e outros itens metálicos. Ligas 

de cádmio também são usadas para fazer rolamentos de baixa fricção que são altamente 

resistentes à fadiga (NCBI, 2021).  

Os compostos e sais formados com cádmio também são úteis. O sal de sulfato é o mais 

comum, e o de sulfeto (CdS) é usado como pigmento amarelo. O sulfato de cádmio hidratado 

(3CdSO4.5H2O) é usado em um dispositivo chamado célula de Weston, um tipo de bateria que 

produz uma voltagem precisa usada para calibrar equipamentos médicos e de laboratório. 

Outros compostos de cádmio são usados em telas fosforescentes de aparelhos de televisão de 

tubo em cores (NCBI, 2021).  

As fontes poluidoras de cádmio incluem emissões das atividades industriais 

mencionadas acima, incluindo mineração, fundição e fabricação de baterias, pigmentos e ligas. 

Para o homem, as principais vias de exposição ao cádmio são a inalação ou a fumaça do cigarro, 

a ingestão de alimentos contaminados e atividades laborais em indústrias de metais primários 

ou locais de trabalho contaminados com cádmio. O cádmio também está presente em pequenas 

quantidades em certos alimentos, como vegetais com folhas, batata, grãos e sementes, fígado e 

rim, crustáceos e moluscos. Estima-se que cerca de 2,3% da população dos EUA tem níveis 

elevados de cádmio na urina, um marcador de exposição crônica e carga corporal, sendo os 

níveis de cádmio no sangue e na urina tipicamente mais altos em fumantes de cigarro. A partir 

do uso em atividades industriais e pela sua presença no organismo humano, o cádmio pode estar 

presente tanto em efluentes industriais quanto domésticos (TCHOUNWOU et al., 2012).  

O cádmio é um irritante pulmonar e gastrointestinal grave, e uma das suas vias 

principais de distribuição no corpo humano é o sistema circulatório. A exposição crônica por 

inalação a partículas de cádmio geralmente está associada a: alterações na função pulmonar, 

enfisema; diminuições na função olfatória; efeito depressivo nos níveis de norepinefrina, 

serotonina e acetilcolina; adenocarcinomas pulmonares; e até mesmo a diminuições na 

densidade mineral óssea e osteoporose (TCHOUNWOU et al., 2012). 
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2.2.3 Níquel (Ni) 

 

Descoberto pelo químico sueco Axel Fredrik Cronstedt no mineral nicolita (NiAs) em 

1751, seu nome deriva do alemão Kupfernickel, usado pelos mineiros para se referir ao mineral 

nicolita ou niquelina (NiAs). É um elemento químico de símbolo Ni e número atômico 28, 

classificado como metal de transição e capaz de adquirir os estados de oxidação +3 e +2, sendo 

o Ni
2+ 

o estado mais comum no meio ambiente e sistemas biológicos. É um metal sólido em 

temperatura ambiente, de densidade 8,91 g/cm
3
, ponto de fusão de 1455 °C e ponto de ebulição 

de 2730 °C. Possui peso atômico de 58,69 g/mol e raio atômico de 135 pm (NCBI, 2021).  

O níquel é branco prateado e apresenta alto brilho. É duro, maleável, dúctil, um pouco 

ferromagnético, um bom condutor de calor e eletricidade, resistente à corrosão e mantém suas 

propriedades físicas e mecânicas mesmo quando submetido a temperaturas extremas. Hoje, a 

maior parte do níquel é obtida do mineral pentlandita (NiS.2FeS), mas normalmente os minérios 

brutos obtidos nas minas também contêm cobalto e cobre. A maior parte do suprimento mundial 

de níquel é extraída da região de Sudbury, em Ontário, Canadá. Outros depósitos são 

encontrados na Nova Caledônia, Austrália, Cuba, Indonésia, Brasil e em outros lugares (NCBI, 

2021). 

Em relação às atividades industriais, o níquel é valioso principalmente pelas ligas que 

forma. Devido a sua resistência à corrosão, 65% da produção mundial de níquel é destinada 

para a produção de aço inoxidável, liga constituída principalmente por ferro, com 18% de cromo 

e 8% de níquel. Este aço, por sua vez, é usado nas mais diversas aplicações, desde utensílios 

domésticos até a construção de plataformas petrolíferas offshore. Outras ligas importantes com 

níquel são: monel, ligas inconel e ligas níquel e cromo. Níquel e suas ligas também estão 

presentes em: peças de máquinas, estruturas como motores a jato e turbinas a gás, aquecedores, 

resistências, geradores de energia e componentes de forno, e tubos usados em usinas de 

dessalinização (ICZ, 2021).   

O níquel é utilizado para galvanização sobre outros metais para formar um 

revestimento protetor, evitando a corrosão; na fabricação de baterias; na confecção de moedas; 

na fabricação de catalisadores para reações de hidrogenação de óleos e gorduras; síntese de 

produtos químicos e farmacêuticos; e como aditivo ao vidro para conferir a cor verde (SILVA, 

2006).  

O níquel é encontrado em corpos d'água a partir da contaminação das indústrias 

mencionadas acima, especialmente a galvânica, eletroquímica e de produção de ligas. A 

poluição hídrica também pode ser originada do descarte indevido de peças e materiais contendo 
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níquel, como baterias, e das atividades de mineração. Assim, apesar de o níquel não ser um 

componente natural da água potável, esse elemento é frequentemente detectado em análises 

ambientais em concentrações acima das permitidas. O níquel é um constituinte do ar 

atmosférico, devido à queima de combustíveis fósseis, às emissões atmosféricas de 

incineradores industriais e a outras fontes naturais. Assim, também pode ser absorvido pelos 

animais e pelo homem por inalação, e posteriormente ser eliminado pela urina, o que levará a 

contaminação de efluentes aquosos. 

Apesar de ser reconhecido como um nutriente essencial para alguns microrganismos, 

plantas e espécies animais, não existe comprovação de que o níquel possa ter algum papel 

biológico ou nutricional para os humanos. Assim, dependendo da dose e do tempo de exposição, 

o níquel pode causar uma variedade de efeitos à saúde, atuando como agente imunotóxico e 

carcinogênico. A exposição por inalação é frequente em contextos ocupacionais, ocorrendo 

toxicidade induzida por níquel no trato respiratório, no pulmão e no sistema imunológico. No 

entanto, a exposição de seres humanos se deve principalmente à ingestão oral por meio de água 

e alimentos contaminados com o metal ou compostos que o contêm (GENCHI et al., 2020).  

O acúmulo de níquel e compostos de níquel no corpo por meio da exposição crônica 

pode ser responsável por uma variedade de efeitos adversos à saúde dos seres humanos, como 

fibrose pulmonar, doenças renais e cardiovasculares e câncer do trato respiratório. Foi 

observada alta incidência de câncer nasal e de pulmão em trabalhadores expostos a níquel e 

compostos de níquel. A exposição direta ao metal também pode causar dermatite, a partir da 

absorção de pequenas frações de Ni
2+

 (GENCHI et al., 2020). 

Dentre os compostos de níquel, carbonila de níquel é considerado o mais tóxico, pois 

tem alto potencial cancerígeno, sendo seu nível máximo de tolerância da ordem de 1 ppb, além 

de ser facilmente absorvido pela pele. A fumaça do cigarro possui quantidades relativamente 

grandes da carbonila de níquel e, por isso, fumantes assíduos ou mesmo fumantes passivos são 

expostos de forma crônica ao composto em níveis que podem ser suficientes para o 

desenvolvimento do câncer (SILVA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2.3 MÉTODOS CONVENCIONAIS DE REMOÇÃO DE METAIS PESADOS DE 

EFLUENTES 

 

Para que os efluentes obedeçam às condições e padrões previstos pela legislação, como 

aqueles determinados pela Resolução CONAMA n° 430/2011 no Brasil, frequentemente são 

necessários tratamentos prévios, que devem ser empregados antes do lançamento dos efluentes 

diretamente nos corpos receptores. Dentre esses tratamentos, estão incluídos os métodos de 

remoção de metais pesados, indispensáveis para os efluentes que apresentam concentrações 

acima dos padrões previstos pela legislação para esses contaminantes.  

Os métodos de remoção de metais pesados do meio aquoso podem consistir em 

tecnologias físicas, químicas e/ou biológicas, e cada método tem uma determinada aplicação e 

suas próprias vantagens e limitações. Tecnologias convencionais, a serem abordadas com mais 

detalhes a seguir, incluem: precipitação química, coagulação e floculação, troca iônica, 

tecnologias de filtração com membrana, eletrodiálise e fotocatálise. 

 

• Precipitação química: é um dos métodos mais utilizados para a remoção de 

metais pesados, principalmente de efluentes inorgânicos. Consiste na adição de substâncias 

químicas que reagem com o metal pesado a ser removido, formando produtos insolúveis. 

Normalmente, partículas insolúveis muito finas são geradas, e agentes coagulantes e processos 

de floculação são usados para aumentar o tamanho de partícula, facilitando a remoção por 

técnicas simples como sedimentação, decantação e filtração. A técnica de precipitação mais 

comumente usada é o tratamento com hidróxido, representado pela reação abaixo: 

                                   M
2+

 + 2(OH)
- ⇌	M(OH)2 ↓     

          onde M é o metal 

A eficiência de remoção pode variar pela alteração de parâmetros como pH, 

temperatura e concentração inicial. Porém, o ajuste do pH costuma ser um dos fatores mais 

determinantes. Cal e calcário são os agentes precipitantes mais comumente empregados devido 

à sua disponibilidade e baixo custo. A precipitação química apresenta vantagens como 

simplicidade do processo, equipamento de baixo custo e operações convenientes e seguras 

(BARAKAT, 2011; GUNATILAKE, 2015). Em relação à eficiência de remoção, Renu et al. 

(2017) reúne resultados de diferentes estudos, mostrando eficiências superiores a 90% para 

diferentes metais, concentrações iniciais, agentes precipitantes e valores ótimos de pH. A 

Tabela 2 a seguir mostra os resultados reunidos em Renu et al. (2017) para os metais aqui 

estudados. 
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Tabela 2.2 - Remoção de metais pesados Pd, Cd e Ni por precipitação química. 

Metal 
pesado 

Conc. inicial 
de metal 

Precipitante pH ótimo 
Eficiência 

de remoção 
Referência 

Pb, Cd, Ni - 
Decanoato de 

sódio 
4-8 > 90% 

Mauchauffée e 
Meux, 2007; apud 
Renu et al., 2017 

Pb 100 mg/L Cal 7-11 99,37-99,6% 
Chen et al., 2009; 
apud Renu et al., 

2017 

Cd 50 mg/L 
Ligante tiol à 

base de piridina 
4,5 99,99% 

Matlock et al., 2001; 
apud Renu et al., 

2017 

Ni 50 mg/L Base 11 92,8% 
Fu et al., 2009; apud 

Renu et al., 2017 
Fonte: Adaptado de Renu et al., 2017. 

 

Como desvantagens, a precipitação química requer uma grande quantidade de 

produtos químicos para reduzir os metais a níveis aceitáveis pela legislação. Outras 

desvantagens são a produção excessiva de lodo que requer tratamento adicional, precipitação 

lenta do metal, má sedimentação, agregação de precipitados de metal e os impactos ambientais 

de longo prazo do descarte do lodo (BARAKAT, 2011). 

 

• Coagulação e floculação: em geral, é utilizado subsequentemente ao método de 

precipitação química, isto é, após a adição do agente precipitante. A coagulação é a interação 

química que ocorre quando um produto químico, chamado de coagulante, é adicionado à 

solução aquosa. Dentre os coagulantes mais utilizados, tem-se sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), 

cloreto de magnésio (MgCl2), cloreto de polialumínio (PACl) e hidróxido de alumínio. O 

coagulante estimula o material coloidal, geralmente composto por partículas insolúveis e 

matéria orgânica dissolvida, a se unir em pequenos agregados chamados "flocos". A floculação 

é o processo concomitante à coagulação, responsável por promover a mistura lenta e suave da 

solução de modo a facilitar a formação e o crescimento dos flocos através de colisões adicionais 

e interação com substâncias floculantes, se necessário. O crescimento dos flocos continua até 

que eles decantem/sedimentem, podendo então ser separados da solução por processos mais 

simples, como a filtração (RENU et al. 2017; LAKHERWAL, 2014). 

Apesar de ser um processo relativamente simples, se destacam desvantagens 

semelhantes às mencionadas para a precipitação química: produção de lodo tóxico, que deverá 

ser posteriormente tratado e descartado, e necessidade de aplicação de produtos químicos. As 
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eficiências de remoção costumam ser altas (acima de 90%), mas podem variar 

consideravelmente de acordo com o pH e com o tipo e a quantidade de agente coagulante e/ou 

floculante envolvidos. 

Pang et al. (2009) realizaram estudos sobre métodos de precipitação com hidróxido 

com coagulação-floculação para remover metais pesados de águas residuais. Nesses estudos, 

as concentrações de chumbo nas águas residuais sintéticas variavam de 1 a 14 mg/L. 

Surpreendentemente, embora a eficiência de remoção de Pb (II) utilizando apenas precipitação 

com hidróxido tenha sido de aproximadamente 98%, as concentrações finais ainda estavam 

acima dos limites estabelecidos pela legislação. Com isso, foi realizado o tratamento adicional 

pelo método de coagulação-floculação, o que aumentou a eficiência de remoção para até 99%. 

Além disso, alguns experimentos incluíam variar o pH e o tipo e a quantidade de coagulante 

utilizado. Os resultados, ilustrados graficamente na Figura 2.2 abaixo, atestam a sensibilidade 

desse método quanto aos parâmetros considerados. A Figura 2.2 mostra as variações de % de 

remoção de 7mg/L de Pb (II) de acordo com o tipo e quantidade de coagulante utilizado (A) e 

as variações de % de remoção de 7 mg/L de Pb (II) de acordo com o pH e a quantidade de 

coagulante PACl utilizado (B). 

  

Fonte: Pang et al. 2009  

Figura 2.2 – Resultados de experimentos para a remoção de Pb (II) de água 

residual utilizando precipitação por hidróxido com posterior coagulação-floculação de 

acordo com tipo e quantidade de coagulante (A) e pH e quantidade de coagulante (B). 

 

• Troca iônica: a troca iônica é outro método muito utilizado na indústria para a 

remoção de metais pesados de efluentes, e se baseia no deslocamento de íons. Para isso, são 

utilizados trocadores de íons, que podem consistir em diferentes tipos de resinas, podendo ser 
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naturais ou sintéticas. Essas resinas são substâncias sólidas insolúveis em água que são capazes 

de absorver íons positiva ou negativamente carregados do efluente a ser tratado, liberando 

outros íons com as mesmas cargas na solução em uma quantidade equivalente, mantendo o 

equilíbrio de cargas. Assim, resinas catiônicas contêm íons positivos, como hidrogênio e íons 

de sódio, que são trocados por íons da solução também carregados positivamente, como íons 

de níquel e cobre. Da mesma forma, resinas aniônicas trocam seus íons negativos, como 

hidroxila e íons de cloreto, por íons carregados negativamente em solução, como cromatos e 

sulfatos. Geralmente, são utilizadas colunas de leito empacotado constituído por tais resinas 

para a realização do processo (GUNATILAKE, 2015). 

A troca iônica tem como vantagens: bom custo-benefício, envolvendo normalmente 

materiais de baixo custo e operações simples; alta eficiência de remoção, principalmente para 

efluentes com concentrações baixas de metais pesados; e baixa produção de volumes de lodo 

(RENU et al., 2017; GUNATILAKE, 2015). Como desvantagens, a troca iônica é geralmente 

muito sensível ao pH da solução; não é seletiva; pode apresentar custos elevados em alguns 

casos e maiores limitações para efluentes com concentrações altas de metal (BARAKAT, 

2011).  

 

Tabela 2.3 - Remoção de metais pesados Pd, Cd e Ni por troca iônica. 

Metal 
pesado 

Conc. 
inicial de 

metal 
Resina pH ótimo 

Eficiência 
de remoção 

Referência 

Pb - Purolita C100 - 99,17% 
Badawy et al., 

2009; apud Renu 
et al., 2017 

Ni, Pb 800, 1000, 
1250 mg/L 

Amberjet 1200 
Na 

- 98%, 99% 
Zewail e Yousef, 
2015; apud Renu 

et al., 2017 

Ni 1800, 2800, 
3800 mg/L 

Resina de troca 
catiônica ácida 

3-7 97% 
Shaidan et al., 

2012; apud Renu 
et al., 2017 

Cd 50 mg/L 
Sargassum 

muticum carregada 
com cálcio 

5 - 
Carro et al., 2015; 
apud Renu et al., 

2017 
Fonte: Adaptado de Renu et al., 2017. 

 

• Tecnologias de filtração com membrana: podem ser utilizadas para remover 

diversos contaminantes dos efluentes, incluindo partículas sólidas suspensas, poluentes 

orgânicos e inorgânicos, como os metais pesados. Essas tecnologias partem do mesmo 
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princípio: uma pressão aplicada faz com que o fluido atravesse uma membrana capaz de reter 

os contaminantes. Por isso, um dos fatores que mais influencia na escolha da tecnologia é o 

tamanho de partícula do contaminante que se deseja remover. Dependendo da tecnologia, a 

membrana pode ser porosa ou densa. Além disso, a retenção pode ser apenas física, mas também 

pode se basear em interação química, por exemplo com a utilização de membranas constituídas 

de um material específico capaz de adsorver quimicamente o contaminante.  

As tecnologias com membrana abrangem: microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração 

e osmose reversa. A Figura 2.3 abaixo simplifica a diferença entre essas quatro tecnologias, 

mostrando os tipos e tamanhos de partículas que são retidos em cada uma delas. A 

microfiltração requer uma pressão menor, retendo partículas suspensas e bactérias, enquanto a 

osmose reversa requer uma maior pressão, pois permite que apenas água atravesse a membrana. 

Assim, a osmose reversa tende a ser a tecnologia mais eficiente para a remoção de metais 

pesados.  

 

Fonte: Adaptado de AkvaFresh, 2021. 

Figura 2.3 - Descrição simplificada das tecnologias de microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. 

 

A utilização de tecnologias com membrana para remover metais pesados de efluentes 

apresenta vantagens como: baixa produção de resíduos sólidos; não envolvem mudança de fase; 

não exigem muita energia ou produtos químicos; e podem ser facilmente ampliadas para escalas 

maiores (RENU et al. 2017). As eficiências de remoção de metais pesados são altas, como 

mostra a Tabela 2.4 abaixo. 
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Tabela 2.4 - Remoção de metais pesados Pb, Cd e Ni por tecnologias de filtração 

com membrana. 

Metal 
pesado 

Tecnologia 
Conc. inicial de 

metal 
Eficiência de 

remoção 
Referência 

Ni RO 44–169 mg/L 99,2% 
Ipek, 2005; apud Renu et 

al., 2017 

Pb RO - 100% 
Dialynas e 

Diamadopoulos, 2009; 
apud Renu et al., 2017 

Cd UF - 100% 
Aguirre et al., 2010; apud 

Renu et al., 2017 

Pb, Cd, Ni NF - > 98% 
Gao et al., 2014; apud 

Renu et al., 2017 

Pb, Cd NF - 74%, 99% 
Rashdi et al., 2013; apud 

Renu et al., 2017 

Pb, Cd NF - 93%, 95% 
Zhu et al., 2014; apud Renu 

et al., 2017 

Pd, Cd NF - 97,5% 
Mehdipour et al., 2015; 
apud Renu et al., 2017 

Fonte: Adaptado de Renu et al., 2017. 

 

Apesar das vantagens mencionadas acima e das altas eficiências de remoção, uma 

desvantagem significativa é que as tecnologias com membrana não permitem taxas altas de 

fluxo. Ainda, devido às grandes quantidades de fibras nas águas residuais municipais, 

tecnologias que envolvem filtração podem não ser tão eficientes devido à possibilidade de 

incrustação (RENU et al. 2017; SYLWAN e THORIN, 2021). 

 

• Eletrodiálise: segundo Marder et al., 2003, a eletrodiálise é um processo de 

separação por membrana que depende da influência de um campo elétrico, que faz com que as 

espécies iônicas em solução sejam transportadas através de membranas de troca iônica de uma 

solução para outra. Logo, a eletrodiálise também consiste em uma tecnologia com membrana, 

mas diferente das tecnologias descritas no item anterior, depende de um campo elétrico. Assim, 

em uma pilha de eletrodiálise, as membranas de troca catiônica (MC) e de troca aniônica (MA) 

são dispostas alternadamente, e o campo elétrico de corrente contínua aplicado produz o 

transporte de cátions em direção ao catodo e de ânions em direção ao anodo. Durante esse 

transporte, os ânions são capazes de permear através da membrana de troca aniônica (MA), mas 

são bloqueados pela membrana de troca catiônica (MC), enquanto o oposto ocorre com os 

cátions. Como resultado, duas soluções diferentes são produzidas dentro da pilha: uma mais 
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diluída e outra mais concentrada em relação à solução de alimentação, que pode consistir em 

um efluente industrial ou doméstico, por exemplo (MARDER et al., 2003). A Figura 2.4 a 

seguir representa de forma simplificada o processo convencional de eletrodiálise, sendo MA 

uma membrana aniônica e MC uma membrana catiônica. 

 

Fonte: Buzzi, 2012. 

Figura 2.4 - Representação da transferência iônica em um sistema de 

eletrodiálise. 

 

Uma célula de eletrodiálise em escala industrial consiste em 100 a 200 pares de 

compartimentos dispostos entre eletrodos. São diversas as aplicações industriais desse método, 

dentre eles: dessalinização de água salobra, produção de água de alimentação de caldeira, 

desmineralização de produtos alimentícios e tratamento de água residual contendo 

contaminantes diversos, incluindo metais pesados. 

As vantagens da eletrodiálise são: ocorre em baixas pressões, dispensando a 

necessidade de bombas de alta pressão; é um processo muito silencioso e simples; oferece 

versatilidade, pois pode ser usada para tratar resíduos líquidos e sólidos; os custos de 

manutenção operacional são baixos; praticamente não requer a utilização de produtos químicos; 

há pouca ou nenhuma geração de lodo tóxico (ALTÕN e AYTAÇ, 2018). Por outro lado, a 

principal desvantagem da eletrodiálise é a baixa eficiência de remoção para contaminantes que 

não sejam íons (por exemplo, microrganismos e poluentes orgânicos), gasto com energia 

elétrica, baixa eficiência para íons maiores, necessidade de troca das placas e possibilidade de 

corrosão, influência significativa de diversas variáveis operacionais que devem ser controladas, 

como taxa de fluxo, concentração de entrada de contaminante no efluente, intensidade da 
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corrente aplicada e temperatura, além do fato de que pode ser um processo relativamente 

demorado (ALTÕN e AYTAÇ, 2018). 

Devido à influência de diversos parâmetros operacionais, as eficiências de remoção de 

metais pesados parecem ser bastante variáveis nesse método, como mostra a Tabela 2.5 abaixo.  

 

Tabela 2.5 - Remoção de metais pesados Pb, Cd e Ni por eletrodiálise. 

Metal 

pesado 

Conc. inicial de 

metal 

Tempo de 

tratamento 

Eficiência de 

remoção 
Referência 

Pb 0,05 mg/L 11 min 89,9% 
Choi et al. (2015) 

Cd 1000 mg/L 4 h 86% 
Marder et al. (2003) 

Ni 1249,7 mg/L 5 h 40,5% Costa et al. (2002) 

Pb, Ni 2 mg/L 6 h ≅ 85%, 70% Altõn e Aytaç (2018) 

Fonte: Autoria própria, com base em dados obtidos em Costa et al., 2002, Marder et al., 2003, Altõn e 

Aytaç, 2018 e Choi et al., 2015. 

 

• Fotocatálise: é usado para degradar fotocataliticamente os contaminantes, 

através do uso de semicondutores não tóxicos (catalisadores) e sua interação com a luz. Na 

remoção de metais pesados, o método basicamente envolve reações de redução e oxidação que 

alteram o estado de oxidação do metal, de modo que o metal seja degradado para uma forma 

ambientalmente menos prejudicial, ou que seja mais fácil de recuperar e separar do efluente. 

Alguns fotocatalisadores conhecidos por sua capacidade de fotodegradação e de mineralização 

completa para poluentes da água incluem: TiO2, GaP, WO3, ZnO, ZnS, CdS, sendo que o TiO2 

é um dos mais estáveis. O processo fotocatalítico típico pode ser descrito como um sistema de 

"quatro fases", incluindo: fase líquida (aquosa, solvente orgânico), sólida (fotocatalisador), 

gasosa (oxigênio, nitrogênio), e fase eletrônica, que diz respeito a uma fonte de luz. 

(CHOWDHURY, ELKAMEL e RAY 2015).  

O processo inicia com a formação de pares de elétron seguido por reações de oxidação 

e/ou redução. As reações abaixo resumem o processo de fotocatálise para remoção de metais 

em sua forma catiônica, usando TiO2 como semicondutor, em que: hv é uma fonte de luz; e
− 

é 

um elétron; h
+ 

é um "buraco"; RH é um composto orgânico; M é um metal; e • é um radical. 

Etapa 1 - Iniciação: TiO2 
!"#$ TiO2 (h+

 + e
-
) 

Etapa 2 - Oxidação do composto orgânico e água:  

HO
−
 + h

+
 → HO•  

HO• + RH → R• + H2O → CO2 + H2O + ácidos minerais 
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2H2O + 4h
+
 → O2 + 4H

+
  

Etapa 3 - Redução do íon de metal: M
n+

 + e
−
 → M

(n–1)+ 
 

 

Sendo assim, o método de fotocatálise depende principalmente dos seguintes fatores: 

pH, concentração inicial de metal, massa do fotocatalisador, potencial de redução/oxidação do 

metal e intensidade da luz.  

Dentre as vantagens da fotocatálise, estão: capacidade de remover metais pesados 

mesmo em concentrações traços, abaixo de ppm; metais pesados catiônicos podem ser 

reduzidos a formas menos tóxicas e/ou depositados; e há baixa produção de lodo ou subprodutos 

tóxicos. Porém, como desvantagens, esse método exige longo tempo de retenção; não é seletivo, 

pois o mecanismo de oxidação e redução remove os poluentes orgânicos e metais pesados 

simultaneamente; e as operações em grande escala são limitadas, devido à alta complexidade 

do processo. Além disso, existem alguns metais, dentre eles Cd
2+

 e Ni
2+

, cujas reduções não são 

termodinamicamente viáveis, sendo necessários agentes químicos de "sacrifício" (ácido 

fórmico ou álcool alifático) para iniciar o processo (SYLWAN e THORIN, 2021; 

CHOWDHURY ELKAMEL e RAY, 2015). 

  

 Além dos métodos descritos acima, a remoção de metais pesados de efluentes por 

adsorção é uma alternativa relativamente nova e está emergindo como uma solução 

potencialmente preferida para a remoção desses contaminantes, pois fornece vantagens 

diferenciais, como a reversibilidade do processo e possibilidade de regeneração do material 

adsorvente. Outra vantagem é que há inúmeras possibilidades de materiais adsorventes que 

podem ser explorados, inclusive materiais naturais abundantes de baixo custo e/ou residuais. 

Sendo assim, a seguir será abordada de maneira mais aprofundada a adsorção, que também é 

fundamental para a posterior compreensão e análise dos métodos de remoção de metais pesados 

por bioadsorção, que são o foco deste trabalho. 

 

2.4 ADSORÇÃO 

 

Segundo definição da IUPAC (Gold Book, 2019, pág. A00155), a adsorção consiste 

em "um aumento na concentração de uma substância dissolvida na interface entre uma fase 

condensada e uma fase líquida devido à operação de forças de superfície. A adsorção também 

pode ocorrer na interface de uma fase condensada e uma fase gasosa". 
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Em outras palavras, a adsorção pode ser definida como um fenômeno físico-químico 

envolvendo transferência de massa, em que o componente presente em uma fase gasosa ou 

líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida, na qual ele se concentra. O 

componente que se concentra na superfície da fase sólida é normalmente denominado de 

adsorvato, enquanto a fase sólida na qual o adsorvato se acumula é denominada de adsorvente. 

O processo de adsorção genérico (figura 2.5) envolve as seguintes etapas:  

I. Transporte do adsorvato do seio do fluido da solução líquida (ou fase bulk) até a 

superfície ou camada-limite do adsorvente 

II. Transporte do adsorvato da superfície do adsorvente até a entrada dos poros do 

adsorvente (difusão externa) 

III. Transporte do adsorvato até o interior dos poros (difusão interna); e 

IV. Adsorção em sítios ativos disponíveis 

 

Fonte: Adaptado de Soares, 2020. 

Figura 2.5 - Representação simplificada do processo de adsorção. 

 

No que diz respeito à remoção de metais pesados de efluentes por adsorção, o efluente 

a ser tratado consiste na fase líquida, a qual contém metais pesados como componentes a serem 

separados. Ou seja, os metais pesados são os adsorvatos e, para removê-los, é possível utilizar 

diversos materiais adsorventes. A partir da diferença de concentrações entre o seio do fluido e 

a superfície do adsorvente, ocorre a transferência dos metais pesados do seio do fluido para a 

superfície do adsorvente, onde esses contaminantes se concentram, o que permite a separação 

dos mesmos do efluente (NASCIMENTO et al., 2014).  

Para que os adsorvatos permaneçam concentrados na superfície do material 

adsorvente, é necessário que ocorra uma interação nessa interface, que pode ser física 

(fisissorção) e/ou química (quimissorção). Na fisissorção, ocorrem interações físicas entre o 

asdorvato e o adsorvente, geralmente atribuídas às forças de Van der Waals; a energia envolvida 
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é pequena; e há formação de multicamada. Já na quimissorção, ocorre ligação química entre o 

adsorvato e o adsorvente; as energias envolvidas são maiores; e há formação de monocamada 

(Figura 2.6). É importante destacar que a fisissorção e a quimissorção são totalmente 

independentes, e ambas podem ocorrer ao mesmo tempo em alguns casos. 

 

 

Fonte: Adaptado de Sarkar & Paul, 2016. 

Figura 2.6 - Representação simplificada da fisissorção e quimissorção. 

 

Geralmente, quanto maior a área superficial do adsorvente, maior a área disponível 

para que os componentes se concentrem e interajam com o adsorvente, o que facilita o processo 

de adsorção e justifica o fato de que os materiais porosos são interessantes como adsorventes. 

Porém, há diversos outros fatores que influenciam esse fenômeno, como: propriedades e 

características particulares do adsorvente e do adsorvato, que impactam diretamente a interação 

entre os dois; pH e temperatura (NASCIMENTO et al., 2014). 

Assim como uma reação química, a adsorção ocorre até que um estado de equilíbrio 

seja alcançado. Isto é, os componentes a serem removidos do efluente por adsorção, como os 

metais pesados, tendem a fluir do meio aquoso para a superfície do adsorvente até que a 

concentração de soluto na fase líquida (Ce) permaneça constante. Esse ponto estabelece o estado 

de equilíbrio e a capacidade máxima de adsorção do adsorvente (qe) utilizado. Por isso, ao 

estudar os métodos de remoção de contaminantes por adsorção, é essencial compreender o 

equilíbrio de adsorção, e as isotermas de adsorção constituem ferramenta matemática essencial 

para tal.  

Isotermas de adsorção são gráficos que representam a relação de equilíbrio entre a 

concentração de soluto na fase líquida (Ce), representada no eixo x, e a capacidade de adsorção 

(qe), representada no eixo y, a uma dada temperatura. A partir da aplicação de modelos com 

equações de isotermas, a relação qe versus Ce pode ser ajustada e expressa na forma matemática. 

Com isso, é possível calcular a capacidade máxima de adsorção de um adsorvente, um dos 
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parâmetros mais importantes para avaliar a utilização de um determinado material como 

bioadsorvente. 

A Figura 2.7 a seguir ilustra algumas das formas possíveis que podem ser observadas 

nas isotermas de adsorção. Uma isoterma linear mostra que há uma relação proporcional entre 

qe e Ce. Já a isoterma favorável informa que qe aumenta conforme Ce aumenta, mas não de uma 

forma linear. A isoterma extremamente favorável mostra que a qe é alta mesmo em baixas Ce. 

A isoterma desfavorável revela que qe é baixa mesmo para uma alta Ce. 

 

Fonte: Nascimento et al., 2014. 

Figura 2.7 - Algumas das diferentes formas possíveis para isotermas de 

adsorção. 

 

As isotermas mais utilizadas para descrever o fenômeno de adsorção em sistemas 

biológicos são as de Langmuir e de Freundlich, e cada um desses modelos se baseia em 

determinadas hipóteses (NASCIMENTO et al., 2014; SILVA, 2006). O modelo de Langmuir 

prevê uma representação simples do mecanismo de adsorção, partindo das seguintes hipóteses: 

• A superfície do adsorvente contém um número definido de sítios de adsorção; 

• A energia liberada na adsorção de cada espécie é a mesma sobre a superfície e 

independente das outras espécies; 

• Cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida; 

• As moléculas adsorvidas não interagem umas com as outras; 

• A adsorção ocorre em uma monocamada e é reversível (ocorre adsorção e 

dessorção). 

 

A equação 1 abaixo representa a isoterma de Langmuir: 
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                   qe = 
#!"#.%$.&%
'	)	%$.&%

      (1) 

Em que: 

qe = quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg/g); 

qmax = capacidade máxima de adsorção (mg/g); 

KL = constante de interação adsorvato/adsorvente (L/mg); 

Ce = concentração do adsorvato no equilíbrio (mg/L). 

 

Já o modelo de Freundlich é empírico e pode ser aplicado a sistemas não ideais, em 

superfícies heterogêneas e adsorção em multicamada. O modelo parte da hipótese de que o 

sólido é heterogêneo, e a adsorção ocorre em sítios não uniformes, ao passo que aplica uma 

distribuição exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção, os quais 

possuem diferentes energias de adsorção (NASCIMENTO et al., 2014; SILVA, 2006). A 

equação 2 representa a isoterma de Freundlich: 

    qe = KF . Ce1/n
          (2) 

Em que: 

qe: quantidade de soluto adsorvido por litro de solução (mg/L); 

Ce: concentração de equilíbrio em solução (mg/L); 

1/n: constante relacionada à heterogeneidade da superfície; 

KF: constante de capacidade de adsorção de Freundlich (mg
1-(1/n)

.(g
-1

).L
1/n

). 

 

É importante mencionar que as equações de cada modelo de adsorção também podem 

ser utilizadas no cálculo dos parâmetros termodinâmicos desse fenômeno. Por ser de natureza 

físico-química, a adsorção envolve fluxo de energia entre sistema e vizinhança, onde energia é 

liberada conforme forças atrativas atuam permitindo o recobrimento da superfície do 

adsorvente por espécies com as quais tem afinidade, os adsorvatos. Logo, a adsorção geralmente 

é um processo espontâneo, e a quantidade de energia liberada irá depender da intensidade de 

forças atrativas atuando no meio. Os parâmetros termodinâmicos mais importantes nesse 

processão são: constante de equilíbrio (Ke), variação da energia de Gibbs (∆G°), variação da 

entalpia (∆Hº) e variação da entropia (∆S°) (NASCIMENTO et al., 2014). 

Modelos cinéticos também foram desenvolvidos para investigar o mecanismo de 

adsorção, como os modelos de pseudo-primeira ordem e de pseudo-segunda ordem. A cinética 

de adsorção é expressa como a taxa de remoção do adsorvato na fase fluida em relação ao 
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tempo, e pode ocorrer por diferentes processos, como: transferência de massa externa, difusão 

no poro e difusão na superfície (NASCIMENTO et al., 2014). 

No que tange a adsorção para remoção de metais pesados de efluentes, as seguintes 

vantagens se destacam: custo reduzido, principalmente quando são usados materiais 

adsorventes de baixo custo, operação simples e viável em amplas faixas de pH, minimização 

de produção de lodo tóxico, possibilidade de regeneração dos adsorventes e de recuperação de 

metais pesados. O método ainda apresenta amplas faixas de eficiência e de capacidade de 

remoção de metais pesados, que depende do tipo de adsorvente utilizado (RENU et al. 2017; 

SYLWAN e THORIN, 2021). Algumas dessas vantagens resolvem ou minimizam alguns 

pontos problemáticos dos métodos convencionais, como aqueles abordados no capítulo 2.3. 

Apesar das muitas vantagens, há alguns pontos a serem considerados que podem ser 

contestáveis, como a etapa de separação do adsorvente do efluente. Além disso, são muitos os 

fatores que podem influenciar no processo de adsorção e, consequentemente, influenciar o 

método de remoção como um todo. Por exemplo, a interação entre metais pesados e matéria 

orgânica dissolvida pode influenciar no processo de adsorção (RENU et al. 2017; SYLWAN e 

THORIN, 2021).  

Com isso, são necessários muitos estudos sobre todos os fatores e condições que 

influenciam o método, para que o mesmo seja realizado da maneira mais otimizada possível. 

Um dos fatores que claramente mais influencia esse método é o material adsorvente utilizado. 

Muitos materiais diferentes vêm sendo estudados para os métodos de remoção por adsorção. 

Esses materiais podem ser selecionados, basicamente, de dois grupos: adsorventes 

comercialmente disponíveis, como grafeno, carvão ativado, nanotubos de carbono; e 

adsorventes naturalmente disponíveis, isto é, materiais que são encontrados abundantemente na 

natureza e materiais residuais, como cascas e bagaços de frutas, os quais podem ser ou não 

modificados por pré-tratamentos. 

Nesse contexto, o uso de materiais alternativos de baixo custo tem sido amplamente 

estudado e experimentado em diversas pesquisas, uma vez que está associado a uma grande 

vantagem econômica desse método de remoção. Os materiais de baixo custo são aqueles que 

apresentam alta disponibilidade e abundância na natureza, ou são produzidos como subproduto 

ou resíduo de outras atividades, como as industriais, e geralmente exigem pouco ou nenhum 

pré-tratamento. Dentre esses materiais, encontram-se: materiais naturais como zeólitas e 

argilas, materiais residuais, como subprodutos industriais e resíduos agrícolas, e aqueles 

conhecidos como "biochars" ("biocarvão"). O uso de materiais biológicos como adsorventes 

direciona o estudo desse método para uma abordagem mais específica: a bioadsorção. 
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3 MÉTODOS DE REMOÇÃO DE METAIS PESADOS DE EFLUENTES POR 

BIOADSORÇÃO 

 

Os métodos convencionais de remoção de metais pesados de efluentes, como os 

abordados no capítulo 2, estão associados a diversas desvantagens, como alta demanda de 

produtos químicos e/ou energia, geração de lodo tóxico ou outros produtos residuais, altos 

custos, eficiências de remoção muito variáveis de acordo com as condições de execução. A 

maioria desses métodos também apresentam remoção incompleta de metal, que impede que a 

concentração de metal pesado permitida pela lei seja alcançada. Além disso, a maioria desses 

métodos pode ser ineficaz ou de custo ainda mais elevado quando a concentração de metal 

pesado no efluente é elevada (ABBAS et al., 2014; KANAMARLAPUDI, CHINTALPUD e 

MUDDADA, 2018). 

Tendo isso em vista, os métodos de remoção de metais pesados de efluentes por 

bioadsorção têm sido estudados como uma alternativa mais econômica, ao mesmo tempo em 

que é eficiente e eco-friendly. Esses métodos prometem unir as vantagens dos métodos de 

remoção por adsorção com o benefício extra de utilização de materiais biológicos de baixo 

custo como bioadsorventes, materiais que além do baixo custo vêm mostrando grandes 

potenciais quanto às capacidades e eficiências de remoção de metais pesados em efluentes. 

 

 

3.1 BIOADSORÇÃO 

 

 Há diversas definições disponíveis na literatura para a bioadsorção, também chamada 

de biossorção. Segundo Davis et al. (apud GUNATILAKE, 2018, p. 74), a bioadsorção consiste 

em um "processo físico-químico metabolicamente passivo e simples envolvido na ligação de 

íons de metais (adsorvato) à superfície do bioadsorvente que é de origem biológica". Ou ainda, 

segundo Naja, Murphy e Volesky (2010, p. 2), a bioadsorção pode ser definida como a "ligação 

passiva de íons ou elementos radioativos por biomassa morta" ou como "uma propriedade de 

certos tipos de biomassa microbiana inativa, morta, de se ligar a certos componentes químicos 

e, portanto, também de concentrar metais pesados de soluções aquosas". Por último, segundo 

Derco & Vrana (2018, págs. 2 e 3), "é um processo físico-químico (...) espontâneo independente 

do metabolismo dos microrganismos. Em biotecnologia, é usado para separar substâncias 

inorgânicas e orgânicas da solução usando bioadsorventes." 

 Pelo menos uma das expressões "passivo(a)", "inativa", "independente do metabolismo" 

costuma estar presente nas definições encontradas na literatura, uma vez que é fundamental 
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diferenciar a bioadsorção da bioacumulação. A bioacumulação também pode ser utilizada na 

remoção de metais pesados, mas diferente da bioadsorção, é um processo ativo que requer a 

atividade metabólica de um organismo vivo (DAVIS et al. 2003). Porém, essa atividade 

metabólica pode ser significativamente afetada pela presença dos íons metálicos, o que não é 

uma preocupação no caso da bioadsorção.  

 Ou seja, a bioadsorção nada mais é do que um processo de adsorção, explicado no 

capítulo 2.4, no qual os materiais adsorventes estão restritos a biomassa biologicamente inativa. 

O processo ocorre devido às interações físico-químicas entre o metal e os grupos funcionais 

presentes na superfície do bioadsorvente, como grupos amina, amida, imidazol, sulfonato, 

carboxila, carbonila, fosfato e tioéter. As interações físico-químicas incluem interações 

eletrostáticas ou forças de Van der Waals, ligação química, redução, complexação, quelação, 

coordenação, troca iônica e precipitação, sendo que a troca iônica tem sido identificada em 

estudos como a interação mais frequente no processo de bioadsorção de metais pesados. Logo, 

são diversas as interações pelas quais a bioadsorção se dá, as quais ocorrem independentemente, 

mas podem contribuir em conjunto para a adsorção total do metal (SILVA, 2006; NAJA, 

MURPHY e VOLESKY, 2010; GUNATILAKE, 2018).  

 Como na adsorção, a bioadsorção ocorre até que um estado de equilíbrio seja alcançado, 

momento em que o bioadsorvente enriquecido com o metal deve ser separado da solução 

aquosa. Segundo Gunatilake (2018, p. 74), a capacidade de bioadsorção do bioadsorvente pode 

ser definida como "a quantidade de bioadsorvato (íons metálicos) bioadsorvido por unidade de 

massa do bioadsorvente", de acordo com a equação (3). Já a eficiência de bioadsorção, 

porcentagem de remoção ou eficiência de remoção é determinada pela equação (4). 

                 qe = 
(&+	,	&-)/

0               (3) 

               R% = 
&+	,	&-
&+ x100                         (4) 

Em que: 

qe: quantidade de íons metálicos bioadsorvidos pelo bioadsorvente (mg/g); 

R: eficiência de bioadsorção ou porcentagem de remoção do metal; 

V: volume do meio (efluente) (L); 

Ci: concentração inicial do íon metálico em solução (mg/L); 

Ce: concentração de equilíbrio do íon metálico em solução (mg/L); 

m: quantidade de biomassa utilizada no processo (g). 
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As isotermas de adsorção também são usadas para descrever matematicamente o 

processo de bioadsorção e quantificar as interações metal-biomassa, através das equações como 

(1) e (2) descritas no capítulo 2.4, que pertencem, respectivamente, aos modelos de Langmuir 

e Freundlich. 

A literatura (NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010; ABBAS et al., 2014; 

GUNATILAKE, 2018) cita muitas vantagens do processo de bioadsorção, algumas 

naturalmente em comum com as citadas para o método de adsorção no capítulo 2.4, dentre elas:  

• Rapidez e reversibilidade; 

• Capacidade de tratar grandes volumes de efluentes devido à cinética favorável; 

• Requer pouca ou nenhuma adição de produtos químicos e/ou nutrientes; 

• Não é controlado por metabolismo biológico; 

• Pode ser operado sob uma ampla faixa de condições (pH, temperatura, presença 

de outros íons); 

• É economicamente atrativo, pois permite o uso de materiais de baixo custo como 

bioadsorventes; 

• Alta seletividade em termos de remoção e recuperação de metais pesados 

específicos; 

• Permite recuperação de metais pesados que estão bioadsorvidos na biomassa; e  

• Produz volume reduzido de lodo tóxico. 

 

 Por outro lado, uma das maiores desvantagens é o fato de que se trata de um método 

muito pouco usado em escala que seja diferente da escala de laboratório, como por exemplo, 

em indústrias ou estações de tratamento. Isso faz com que boa parte das vantagens sejam apenas 

vantagens potenciais, uma vez que a aplicação prática em escalas maiores e para o tratamento 

de efluentes mais complexos podem envolver outros fatores inesperados ou complicações que 

prejudicam o processo. 

 Ademais, assim como exposto para os métodos de adsorção no capítulo 2.4, a etapa de 

separação do adsorvente do efluente pode ser desafiadora. Ainda, são vários os fatores que 

podem influenciar no mecanismo de adsorção, especialmente quando se trata de biomassa, cuja 

estrutura tende a ser mais complexa em comparação com um material de estrutura bem definida 

e conhecida, como os nanotubos de carbono. Por fim, mesmo a produção de lodo sendo 

reduzida, ela ainda existe e é necessário encontrar soluções para a disposição final desse 

material. 
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 Devido ao fato de o método por bioadsorção ser reversível, é possível regenerar os 

bioadsorventes através da dessorção, de modo que íons de metais pesados de valor possam ser 

recuperados e os bioadsorventes possam ser reutilizados. Ou seja, a possibilidade de 

regeneração ainda é capaz de reduzir ainda mais os custos do método, ao permitir o reuso dos 

bioadsorventes. Todavia, a regeneração pode não ser viável para determinados bioadsorventes. 

Por exemplo, após a regeneração, o bioadsorvente pode apresentar capacidades de adsorção 

muito reduzidas em relação à original, o que impossibilitaria seu reuso. É importante ressaltar 

que a regeneração não é uma etapa obrigatória do método e envolve a utilização de um produto 

químico como eluente, que será o componente necessário para que ocorra a dessorção. O ideal 

é que esse eluente seja de baixo custo, eco-friendly, e não afete o bioadsorvente, garantindo 

principalmente que a capacidade de adsorção do mesmo não seja significativamente alterada. 

O eluente pode ser selecionado dentre ácidos minerais diluídos, como HCl e H2SO4, ácidos 

orgânicos, como os ácidos cítrico e lático, e agentes complexantes, como EDTA. A etapa de 

regeneração pode consistir em uma simples lavagem com o eluente, que irá originar um volume 

aquoso do qual os metais podem ser recuperados, por exemplo, por meio de eletroeluição. 

Como mencionado, a etapa de regeneração é opcional, e quando não é realizada, os 

bioadsorventes saturados de metal podem ser incinerados ou depositados em aterro, já que não 

serão reutilizados (NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010; GUNATILAKE, 2018). 

   

3.2 FATORES QUE AFETAM A BIOADSORÇÃO 

 

 Uma das vantagens citadas pela literatura é que o método de bioadsorção pode ser 

operado sob uma ampla faixa de condições. Porém, isso não significa que essas condições ou 

fatores, como pH e temperatura, não influenciem no processo. Pelo contrário, é fundamental 

compreender quais fatores podem afetar o processo e como isso ocorre, para que quando 

possível, eles sejam ajustados de modo que permitam maiores eficiências de remoção. Os 

fatores que mais influenciam o processo de bioadsorção para remoção de metais pesados, a 

serem abordados com mais detalhes a seguir, são: concentração de bioadsorvente, concentração 

inicial de metal, pH, temperatura, presença de outras espécies, e outros fatores operacionais 

como tempo de contato e velocidade de agitação.  

 

• Concentração de bioadsorvente: esse parâmetro normalmente é fornecido em 

gramas de bioadsorvente por litro de solução (g/L), e é de grande importância pois determina a 

disponibilidade dos sítios de adsorção. Para uma dada concentração inicial de metal, pH e outras 
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condições fixadas, o aumento da dose do bioadsorvente contribui para o processo de 

bioadsorção, devido ao aumento do número de sítios disponíveis. Porém, essa relação pode não 

ser exatamente linear: por exemplo, um aumento na dose do bioadsorvente pode levar à 

formação de agregados no meio, reduzindo a área de superfície do material e, 

consequentemente, a disponibilidade de sítios ativos, o que pode ocasionar uma estabilização 

ou redução da capacidade de bioadsorção. Também é importante destacar que a dose do 

bioadsorvente altera os resultados de capacidade de bioadsorção, que é calculada em massa de 

metal adsorvida por unidade de massa do bioadsorvente. Ou seja, um aumento na concentração 

de bioadsorvente pode aumentar a eficiência de remoção devido à disponibilidade de mais sítios 

de ligação, mas a capacidade de bioadsorção diminui devido à diminuição da razão metal para 

bioadsorvente. Como há uma quantidade insuficiente de soluto para distribuição completa nos 

sítios de ligação disponíveis, cada partícula de bioadsorvente deixa de ser "preenchida" pelas 

interações, o que diminui a capacidade de bioadsorção como um todo (GUNATILAKE, 2018). 

 

• Concentração inicial de metal: é um fator importante na superação da resistência 

à transferência de massa do metal da solução aquosa para a fase sólida. Por isso, inicialmente, 

a capacidade de bioadsorção do bioadsorvente aumenta com o aumento da concentração de 

metal, até atingir um valor de saturação. Todavia, a eficiência de remoção tende a diminuir com 

o aumento da concentração inicial de metal, devido à maior competição pelos sítios de adsorção 

e posterior saturação dos mesmos (GUNATILAKE, 2018). 

 

• pH: é um dos fatores mais importantes, pois influencia o processo de bioadsorção 

de diferentes maneiras. Primeiramente, o pH afeta a disponibilidade de sítios de adsorção ou 

sítios ativos livres no material bioadsorvente. Por exemplo, quando os grupos funcionais do 

bioadsorvente, responsáveis pela interação com o metal, são grupos de caráter ácido, os sítios 

ativos são protonados em pHs mais baixos e, com isso, ocorre competição entre prótons e íons 

metálicos em relação aos sítios onde a interação entre o bioadsorvente e o metal deveria 

acontecer. É justamente por esse motivo que o processo de dessorção utilizado na regeneração 

do bioadsorvente requer a utilização de um eluente ácido, uma vez que em meios muito ácidos, 

todos os sítios ativos são protonados. Ou seja, a utilização de eluentes ácidos permite que os 

prótons "ganhem" a competição contra os cátions metálicos pelos sítios de adsorção, e assim a 

interação entre os cátions metálicos e os sítios é interrompida, fazendo com que esses cátions 

fiquem livres na solução e possam ser recuperados. Já em pHs mais altos, existe menor número 

de prótons no meio, e maior número de sítios ativos livres dos grupos funcionais. Como 
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exemplo, NAJA, MURPHY e VOLESKY (2010) citam que diminuir o valor do pH em 2 

unidades pode resultar em uma redução de ~ 90% da interação entre metal e bioadsorvente em 

alguns casos (NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010; GUNATILAKE, 2018).  

 O pH também pode impactar a estrutura do material bioadsorvente. Por exemplo, pHs 

muito ácidos, como os característicos do processo de dessorção e degeneração, podem causar 

distorção das células vegetais, diminuição de massa e da capacidade de adsorção. 

 Por fim, o pH influencia na solubilidade dos íons metálicos no meio. Em pHs muito 

altos, ocorre formação de hidróxidos metálicos, especialmente para cátions de alta carga e 

tamanho pequeno. Esses hidróxidos precipitam, o que impede a interação entre os cátions 

metálicos e o bioadsorvente, mas pode contribuir para a remoção dos mesmos por precipitação 

química. Mas, para o estudo dos métodos por bioadsorção, devem ser utilizados pHs em que a 

precipitação não ocorre (NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010).  

 Apesar de ocorrer precipitação em pHs mais altos, um aumento do pH limitado a um 

determinado valor de modo que não ocorra precipitação pode contribuir para o processo de 

bioadsorção. Ou seja, em uma certa faixa de aumento de pH, a diminuição da solubilidade 

contribui para o processo de bioadsorção, que não depende apenas da interação entre o metal e 

o bioadsorvente, mas também de uma interação fraca entre o metal e a solução em que ele se 

encontra. Já que a solução em que o metal se encontra, como um efluente, é predominantemente 

aquosa, a diminuição da solubilidade em água significa uma diminuição da interação entre o 

metal e o meio, o que contribui para que esse metal interaja com o bioadsorvente. Além disso, 

espécies mais básicas podem ter maior afinidade com determinados bioadsorventes (NAJA, 

MURPHY e VOLESKY, 2010; GUNATILAKE, 2018).   

 Em conclusão, pode-se afirmar que pHs mais altos, até um valor limite para que não 

ocorra precipitação, são melhores para o processo de bioadsorção de cátions metálicos. Porém, 

isso é uma afirmação generalizada, já que há muitos outros fatores que podem influenciar no 

processo. 

 

• Temperatura: Uma vez que o processo de adsorção geralmente é espontâneo e, 

portanto, exotérmico (∆&1 < 0), a constante de equilíbrio da adsorção (Ke) diminui com o 

aumento da temperatura. Contudo, há estudos que mostram que o processo pode ocorrer de 

maneira endotérmica (∆&1 > 0), e então a constante Ke aumenta com o aumento da 

temperatura. Nesses casos, como a variação de entalpia é desfavorável, provavelmente a força 

motriz que possibilita a ocorrência do processo é uma alta e positiva variação de entropia. Como 
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a adsorção ocorre somente quando ∆+1 =	∆&1 − /∆01 < 0, ∆01 deve ser obrigatoriamente 

positivo (NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010). 

Além das alterações na constante de equilíbrio da adsorção, um aumento na 

temperatura pode diminuir a viscosidade da solução, e assim aumentar a taxa de difusão das 

espécies a serem removidas em toda camada limite externa e interna nos poros da partícula do 

bioadsorvente. A temperatura também pode ocasionar em mudança na capacidade de adsorção 

ao alterar propriedades como a solubilidade, a mobilidade e o potencial químico do 

bioadsorvato (NASCIMENTO et al., 2014).  

 Sendo assim, a temperatura pode ter um efeito positivo ou negativo no processo em 

determinados intervalos, causando uma mudança na capacidade de bioadsorção do 

bioadsorvente por diferentes motivos. Segundo Abbas et al. (2014), a eficiência de bioadsorção 

permanece inalterada na faixa de 20-35 °C, enquanto altas temperaturas, como de 50 °C, podem 

aumentar a bioadsorção em alguns casos. Por outro lado, altas temperaturas podem causar danos 

permanentes à biomassa utilizada, prejudicando o processo. Apesar do exposto, em comparação 

com outros fatores como o pH, mudanças na temperatura geralmente não impactam tão 

significativamente o processo de bioadsorção (ABBAS et al. 2014; NAJA, MURPHY e 

VOLESKY, 2010). 

 

• Presença de outras espécies: a presença tanto de cátions quanto de ânions no 

meio aquoso pode influenciar o processo de bioadsorção. Outros cátions que não sejam o íon 

de metal que se deseja remover podem competir com o mesmo por sítios de adsorção. O 

resultado dessa competição será determinado pelos tipos de cátions presentes e sua interação 

com o bioadsorvente. Ou seja, se a interação desses outros cátions é mais forte ou muito 

próxima à interação do cátion de interesse com o bioadsorvente, a tendência é que o processo 

de bioadsorção seja impactado negativamente. A conclusão geral que a literatura mostra é que 

cátions de metais leves (metais alcalinos e alcalino-terrosos) interagem menos fortemente do 

que os íons de metais pesados ou elementos radioativos. Isso significa que a presença de metais 

leves não interfere significativamente no processo de bioadsorção de íons de metais pesados. 

Definitivamente, essa diferença de interação está relacionada às diferentes propriedades dos 

metais, mas ainda são necessários estudos mais conclusivos sobre esse tema (NAJA, MURPHY 

e VOLESKY, 2010).  

Já a presença de ânions pode influenciar o processo de bioadsorção de diferentes 

maneiras. Devido à carga negativa, essas espécies atuam como ligantes para os cátions de 

metais pesados, o que pode resultar na formação de complexos que têm uma afinidade maior 
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com o bioadsorvente do que os íons de metal livres, resultado em um aumento da adsorção; ou 

na formação de complexos que têm uma afinidade menor com o bioadsorvente do que os íons 

de metal livres, resultando em uma diminuição da adsorção. Os ânions também podem interagir 

física ou quimicamente com o material bioadsorvente, mudando o estado dos sítios ativos e 

resultando em um aumento ou diminuição da interação do material com os íons de metais 

pesados. Apesar da possibilidade de influências tanto positivas quanto negativas, na maioria 

dos casos, a presença de ânions (com exceção de OH
-
, que leva à precipitação) tende a reduzir 

a interação do metal com o bioadsorvente a partir da formação de complexos metais-ligantes, 

muitos dos quais aparentemente apresentam interação mais fraca com os bioadsorventes 

(NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010). 

 

• Outros fatores operacionais: outros fatores operacionais além de pH e 

temperatura, como tempo de contato e velocidade de agitação, podem influenciar no processo 

de bioadsorção. O tempo de contato necessário para que seja alcançada a máxima bioadsorção 

depende principalmente do tipo de bioadsorvente, dos metais a serem removidos e da interação 

entre eles. O tempo de contato inicial é crucial, pois é durante ele que pode ocorrer até 90% da 

interação entre metal e bioadsorvente, já que a taxa de adsorção é inicialmente rápida devido 

ao fato de que todos os sítios de adsorção estão livres. Conforme os sítios vão sendo ocupados, 

essa taxa diminui. Quanto à velocidade de agitação utilizada no método, um aumento da mesma 

pode contribuir para o processo ao diminuir a resistência do bioadsorvente à transferência de 

massa. Porém, a velocidade de agitação não deve ser tão alta a ponto de prejudicar a integridade 

física do material bioadsorvente ou de impedir que haja tempo de contato suficiente entre o 

material e o metal (GUNATILAKE, 2018). 

 

 Além dos fatores abordados acima, evidentemente, as propriedades dos metais pesados 

e do bioadsorvente são determinantes no processo de bioadsorção. São elas que definem o tipo 

e a intensidade de interação e a afinidade entre os metais e o bioadsorvente. Quanto aos metais 

pesados, já abordados com mais detalhes no capítulo 2, características importantes incluem 

tamanho, polaridade e carga. Quanto ao bioadsorvente, como a bioadsorção é um fenômeno de 

superfície, características como área superficial específica, porosidade, volume específico dos 

poros, distribuição do tamanho dos poros e grupos funcionais presentes no bioadsorvente são 

de grande importância (NASCIMENTO et al., 2014). Por isso, a seguir será realizada uma 

abordagem mais aprofundada sobre os materiais bioadsorventes e seus requisitos, tipos e 

características.  
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3.3 MATERIAIS BIOADSORVENTES 

  

 Existe uma grande variedade de materiais naturais que podem ser utilizados como 

bioadsorventes para a remoção de metais pesados de efluentes. Por isso, é importante 

estabelecer os requisitos principais para a escolha do material bioadsorvente a ser utilizado. 

Segundo Silva (2006), Abbas et al. (2014) e Gunatilake (2018), tais requisitos são: 

• Independência de metabolismo, ou seja, a biomassa é inativa ou morta; 

• Alta afinidade e seletividade por metais pesados, isto é, presença de um ou mais 

grupos funcionais "chave" que tenha(m) capacidade de interagir de maneira significativa e 

seletiva com esses contaminantes; 

• Abundância e disponibilidade na natureza; 

• Baixo custo; 

• Presença de características que favoreçam o processo, como alta área superficial 

específica e favoráveis porosidade, volume específico e distribuição dos poros; 

• Capacidade de bioadsorção constante ou com variações mínimas sob condições 

diversas de operação, como temperatura e pH; 

• Estabilidade estrutural sob condições diversas de operação; 

• Contribuição para uma cinética rápida de adsorção e dessorção; e 

• Capacidade de regeneração por dessorção sem que sua estrutura seja 

significativamente afetada, permitindo o reuso. 

 

Considerando os requisitos mencionados, possibilidades de materiais bioadsorventes 

incluem:  

• Microrganismos inativados: bactérias, fungos, leveduras, algas; 

• Resíduos industriais: resíduos de fermentação, resíduos provenientes da 

produção de alimentos/bebidas, lodos ativados, resíduos da indústria de papel, de fertilizantes 

e de medicamentos, etc. 

• Resíduos agrícolas: resíduos de frutos e vegetais, como cascas, sementes e 

bagaços, farelo de trigo, palhas de arroz, turfa, etc. 

• Resíduos naturais: resíduos de plantas, serragem, cascas de árvores, ervas 

daninhas, etc. 
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Os bioadsorventes podem ser aproveitados diretamente em sua forma natural ou 

podem ser submetidos a algum tipo de pré-tratamento. Se a biomassa escolhida apresentar 

tamanhos maiores, como é o caso das algas, pode ainda ser dimensionada em partículas ou 

grânulos menores antes ou após o pré-tratamento.  

O objetivo principal do pré-tratamento é o aumento da capacidade de bioadsorção 

através de modificações na superfície do material. Exemplos de modificações envolvem 

aumentar a disponibilidade de sítios ativos e mascarar ou remover grupos funcionais que podem 

prejudicar o processo. Os métodos físicos de pré-tratamento incluem aquecimento, 

autoclavagem, liofilização e descongelamento. Já os métodos químicos incluem tratamento 

ácido ou alcalino, lavagem com detergentes, tratamento com produtos químicos orgânicos, 

como formaldeído, hidróxido de sódio, dimetilsulfóxido e reticulação com solventes orgânicos. 

O bioadsorvente pré-tratado deve apresentar propriedades superiores em relação ao 

bioadsorvente natural em relação à capacidade de bioadsorção de metais (GUNATILAKE, 

2018).  

Outro artifício utilizado para aprimorar a aplicação dos bioadsorventes nos métodos 

de remoção de metais pesados de efluentes é a imobilização em matrizes poliméricas sintéticas 

e/ou grafitadas ou em suportes inertes. Exemplos de matrizes que têm sido empregadas são as 

de alginato de sódio ou cálcio, poliacrilamida, sílica, polissulfona e poliuretano. A imobilização 

do bioadsorvente em matrizes facilita a separação das fases líquida e sólida no final do processo, 

evita perdas de bioadsorvente, facilitando o reuso, melhora a rigidez, resistência e força 

mecânica do bioadsorvente. Porém, há desvantagens associadas à imobilização, como aumento 

no custo do método e interferências da matriz no processo, por exemplo aumentando a 

resistência à transferência de massa e reduzindo a disponibilidade de sítios ativos. A escolha da 

matriz e a etapa de imobilização também acaba tornando o método mais complexo 

(GUNATILAKE, 2018).  

Além das diversas possibilidades de materiais bioadsorventes, há alternativas quanto 

ao sistema a ser utilizado na remoção dos metais pesados por bioadsorção, a serem abordados 

a seguir. 

 

3.4 SISTEMAS DE REMOÇÃO 

 

Para a aplicação prática do método de remoção de metais pesados de efluentes por 

bioadsorção, é necessário que o efluente a ser tratado entre em contato com o material 

bioadsorvente. Para isso, há algumas alternativas quanto ao sistema ou reator a ser empregado 
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para prover tal contato, que incluem os sistemas: descontínuo (batelada), semicontínuo ou 

contínuo. Dentre eles, os sistemas em batelada e contínuo são os mais recorrentes nas pesquisas 

e estudos experimentais desse método. Porém, a escolha do sistema depende principalmente do 

volume de fluido a ser tratado e de sua continuidade e composição, assim como das condições 

de regeneração do bioadsorvente (GASPAR, 2003). 

Segundo a APICS – American Production and Inventory Control Society (apud 

BORGES e DALCOL, 2002), um processo em batelada é um processo industrial que 

prioritariamente programa curtos ciclos de produção de produtos, enquanto um processo 

contínuo é aquele no qual as interrupções são mínimas em qualquer corrida de produção ou 

entre corridas de produção de produtos que exibam características de processo, tais como 

líquidos, fibras, gases.  

No tratamento de efluentes por bioadsorção, o sistema em batelada apresenta algumas 

desvantagens, como limitação ao tratamento de volumes menores e necessidade de um processo 

de separação sólido-líquido para remover do meio aquoso a biomassa com os metais adsorvidos. 

Esse sistema ainda pode apresentar tempos de residência insuficientes, que diminuem 

significativamente os níveis de remoção do metal. Apesar dessas desvantagens, os 

experimentos em batelada são muito úteis para uma avaliação preliminar do bioadsorvente, 

fornecendo dados como a capacidade máxima de adsorção do bioadsorvente e informações 

sobre a eficiência de remoção e cinética, através das isotermas de adsorção (GASPAR, 2003; 

NASCIMENTO et al., 2014). 

Já o sistema contínuo é mais adequado no tratamento de efluentes por bioadsorção, 

porque possibilita o tratamento de grandes volumes e com interrupções mínimas, sendo mais 

adaptável à automação e fluxo contínuo que um sistema em batelada. O sistema contínuo em 

leito fixo é o preferido na remoção de metais pesados, pois é frequentemente mais econômico, 

tem configuração mais adequada para aplicação em larga escala, é mais eficaz para o tratamento 

de grandes volumes de efluentes, é viável para realização de ciclos de adsorção-dessorção e 

dispensa um sistema de separação sólido-líquido. Embora a bioadsorção seja um processo 

geralmente rápido, outra vantagem do sistema em leito fixo é o oferecimento de um tempo de 

residência suficiente para que ocorra a remoção máxima do metal (GASPAR, 2003; 

NASCIMENTO et al., 2014). 

Reatores de tanques agitados contínuos, colunas de leito fluidizado e outros 

equipamentos podem ser usados na remoção de metais pesados por bioadsorção, mas o mais 

usual é a coluna de leito fixo, por sua operação simples, alto rendimento e facilidade de 

dimensionamento a partir de experimentos em escala laboratorial, além das demais vantagens 
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já mencionadas. Assim, experimentos em colunas de leito fixo também têm sido amplamente 

realizados para o estudo de equilíbrio e obtenção de dados que servem como base para o projeto 

de colunas em grande escala de leitos-fixos bioadsorventes (GASPAR, 2003).  

Um sistema de leito fixo convencional é composto por uma coluna em que partículas 

do bioadsorvente são colocadas em contato com a solução a ser tratada, de modo que a 

concentração do adsorvato nas fases líquida e sólida varia no espaço e no tempo. Nesse sistema, 

o processo de bioadsorção é influenciado por três regimes principais: o equilíbrio de 

bioadsorção, a transferência de massa e o padrão de fluxo do fluido através da coluna. Diversos 

parâmetros influenciam o comportamento dinâmico e a eficiência de uma coluna de leito fixo, 

como o mecanismo e o equilíbrio do processo de bioadsorção, a velocidade do fluido, a 

concentração de contaminante na alimentação e a altura do leito. O leito de adsorção deve ser 

poroso para permitir que o líquido escoe com a mínima resistência, permitindo a máxima 

transferência de massa entre as partículas (NAJA, MURPHY e VOLESKY, 2010; 

NASCIMENTO et al., 2014). 

A Figura 3.1 ilustra esquemas de experimento de bioadsorção em batelada (A), onde 

o bioadsorvente é misturado com uma solução contendo metal em um simples reator operado 

até o equilíbrio; e experimento de bioadsorção em sistema contínuo (B), em que a solução 

sintética é continuamente alimentada em uma coluna compreendendo o bioadsorvente com um 

fluxo ascendente ou descendente. Nesse caso, pode ser utilizada uma solução contendo agente 

de dessorção para regeneração do bioadsorvente para o ciclo de sorção/dessorção, mudando o 

fluxo de solução sintética para um fluxo de agente de dessorção apropriado (PAPIRIO et al., 

2017). 

 

Fonte: Adaptado de Papirio et al., 2017. 

Figura 3.1 - Ilustração esquemática dos experimentos de bioadsorção em 

sistema em batelada (A) e em sistema contínuo (B). 
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4 AVALIAÇÃO E ESCOLHA DOS MÉTODOS DE REMOÇÃO POR 

BIOADSORÇÃO  

 

Por meio do capítulo 3, pode-se observar que diversos fatores e parâmetros 

influenciam nos métodos de remoção de metais pesados de efluentes por bioadsorção: material 

bioadsorvente e sistema de remoção empregados, pH, temperatura, concentração inicial de 

metal, concentração de bioadsorvente, presença de outras espécies, entre outros fatores 

operacionais como tempo de contato e velocidade de agitação.  

Ao mesmo tempo, há inúmeros estudos e pesquisas já publicadas sobre o tema, cada 

um aplicando diferentes condições e metodologias. Sendo assim, este capítulo reúne resultados 

de cinco diferentes estudos experimentais já publicados para a remoção de cada metal pesado 

em foco neste trabalho: chumbo (Pb), cádmio (Cd) e níquel (Ni). Todos os estudos selecionados 

envolvem experimentos por sistema em batelada em escala de laboratório, mas se distinguem 

quanto a um ou mais fatores ou parâmetros relevantes, como o material bioadsorvente e a 

temperatura. O sistema em batelada foi escolhido por ser o mais importante na avaliação 

preliminar do método, e por ser o mais frequente na bibliografia disponível. 

A partir da reunião e exposição dos resultados, é realizada a discussão e avaliação dos 

diferentes métodos por bioadsorção. Subsequentemente à avaliação, são selecionados um ou 

mais métodos mais adequados, isto é, que apresentam potencial para estudos experimentais 

adicionais e aplicação prática em escalas maiores.  

Também é realizada uma comparação entre um ou mais métodos escolhidos para cada 

metal e os métodos convencionais abordados no capítulo 2.3. Tal comparação considera as 

vantagens e desvantagens dos métodos escolhidos frente aos métodos convencionais, para uma 

avaliação crítica da viabilidade e relevância da bioadsorção como alternativa para a remoção 

desses metais. 

Apesar de ainda ser um método pouco aplicado em escalas que não sejam a escala de 

laboratório, pesquisas sobre o método de remoção de metais pesados de efluentes por 

bioadsorção são importantes uma vez que podem fornecer embasamento e estímulo para que o 

mesmo seja mais adotado por indústrias ou estações de tratamento. Ou ainda, dependendo dos 

resultados, podem contribuir para que outro método seja considerado mais adequado. Portanto, 

a avaliação a seguir pode auxiliar em trabalhos práticos futuros ou até mesmo de modelagem, 

direcionando o pesquisador para o método que pode ser mais adequado para cada um dos metais 

abordados neste trabalho. 
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Os resultados coletados estão reunidos nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 para a remoção de 

íons chumbo (II), cádmio (II) e níquel (II), respectivamente. Cada uma dessas tabelas apresenta 

as seguintes colunas:  

• "Bioadsorvente", que especifica o material bioadsorvente utilizado; 

• "Concentração de bioadsorvente (g/L)", que indica a quantidade do referido 

material utilizado em massa por volume de solução;  

• "Concentração inicial de metal (mg/L)", que especifica um valor ou faixa de 

valor de concentração inicial do metal pesado a ser removido, em massa por 

volume de solução;  

• "Tempo de contato (min)", que indica o tempo de contato entre o bioadsorvente 

e o metal em minutos; 

• "pH", que indica o valor de pH;  

• "Agitação (rpm)", que determina a velocidade de agitação aplicada; 

• "Temperatura (°C)", subdividida em duas colunas: a coluna "Ótima" indica a 

temperatura determinada como ótima dentro de uma faixa avaliada, ou a 

temperatura fixada nos ensaios; e a coluna "Isoterma" informa a temperatura 

considerada para a construção da isoterma de adsorção; 

• "Modelo de Isoterma", que especifica qual modelo foi concluído como sendo 

o que melhor descreve as interações entre o metal e o bioadsorvente, isto é, o 

que melhor descreve o processo de adsorção;  

• "Capacidade máxima de bioadsorção (mg/g)", que determina a capacidade 

máxima de bioadsorção da biomassa obtida nos ensaios ou pelo modelo de 

isoterma escolhido;  

• "Eficiência máxima de remoção (%)", que especifica a maior eficiência 

alcançada nos ensaios realizados. 

 

Os estudos consultados realizaram experimentos em batelada para avaliar um ou mais 

parâmetros dentre: concentração de bioadsorvente (g/L), concentração inicial de metal (mg/L), 

tempo de contato (min), pH, agitação (rpm) e temperatura (°C). Assim, os valores expostos nas 

tabelas 4.1 a 4.3 referentes a esses parâmetros são os que foram concluídos como ótimos após 

ensaios de avaliação, ou são os valores que foram fixados por algum motivo (por exemplo, a 

partir de outros estudos).  
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O termo "ótimo" utilizado para descrever um parâmetro significa que o valor 

informado para esse determinado parâmetro é o que garantiu uma máxima eficiência de 

remoção, considerando uma determinada faixa de valores testada para o mesmo. Por exemplo, 

se os ensaios foram realizados em uma faixa de pH entre 2 e 6, e o pH que permitiu a máxima 

eficiência de remoção foi 6, esse é o valor considerado ótimo. Em alguns casos, o valor de 

parâmetro considerado como ótimo foi aquele utilizado na maioria dos ensaios. Deve-se notar 

que a capacidade máxima de bioadsorção mostrada pode não ter sido necessariamente obtida 

pelas condições ótimas, já que elas dizem respeito geralmente à eficiência de remoção. A 

capacidade máxima de bioadsorção mostrada pode ter sido obtida por um determinado ensaio 

ou pelo modelo de isoterma. 

Todos os estudos consultados realizaram uma metodologia simples envolvendo pré-

tratamentos exclusivamente físicos, para viabilizar o uso do bioadsorvente escolhido. A 

metodologia geralmente inclui etapas de lavagem com ácido ou água para retirar impurezas, 

principalmente de metais pesados, o que poderia afetar os resultados finais. Etapas de secagem, 

moagem ou trituração antes ou depois da secagem, e peneiragem para definição de um 

determinado tamanho de grânulo também estão presentes em grande parte dos estudos.  

Os estudos consultados se referem a ensaios realizados na ausência de outras espécies 

que sejam diferentes do metal a ser removido. Uma vez que o objetivo principal é a avaliação 

preliminar da interação entre o bioadsorvente e o metal, os ensaios em batelada normalmente 

consistem na utilização de soluções padronizadas contendo apenas os íons de metais pesados 

de interesse em solução.    
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4.1 Remoção de Chumbo (Pb) 
 
Tabela 4.1 - Dados e resultados de diferentes estudos experimentais em batelada para métodos de remoção de chumbo (II) por 
bioadsorção. 

Bioadsorvente 

Conc. de 

bioadsorvente 

(g/L) 

Conc. inicial 

de metal 

(mg/L) 

Tempo de 

contato 

(min) 

pH 
Agitação 

(rpm) 

Temperatura 

(°C) Modelo de 

Isoterma 

Capacidade máxima 

de bioadsorção 

(mg/g) 

Eficiência máxima 

de remoção 

(%) 

Referência 
ó

Ótima 

i

Isoterma 

Resíduo de chá 

(Camellia sinensis) 
10 100 2 4 150 20 20 Langmuir 1,197 97,97 

Çelebi, Gok 

e Gok, 2020 

Cascas de algodão 

(Gossypium 

hirsutum L.) 

10 1 90 6 300 25 25 Freundlich 9,60* 90 
Akram et al., 

2019 

Planta aquática 

(Lemna perpusilla 

Torr.) 

4 50 210 4,6 110 25 25; 40; 60 Langmuir 86,96; 128,21; 196,08 >95 
Tang et al., 

2013 

Cascas de Pepino 

(Cucumis Sativus) 
2 150 85 5 150 20 20; 40; 60 Langmuir 

121,95; 138,88; 

147,06 
88 Akkaya & 

Guzel, 2013 

Casca de pimenta-

da-jamaica 

(Pimenta dioca L. 

Merrill) 

1 5-25 45 5 200 25 25 Freundlich 5,00-20,07** 78 
Cruz-

Olivares et 
al., 2010 

Fonte: Autoria própria, com base em dados obtidos em Çelebi, Gok e Gok, 2020, Akram et al. 2019, Tang et al., 2013 Akkaya & Guzel, 2013 e Cruz-Olivares et al., 2010. 
*9,60 mg/g foi obtido na concentração inicial de 15 mg/L e concentração de bioadsorvente de 1 g/L; 
** de acordo com a variação da concentração inicial de metal.
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Çelebi, Gok e Gok (2020) utilizaram resíduo de chá (Camellia sinensis) como 

bioadsorvente para remoção de diversos metais, dentre eles o chumbo, de águas residuais 

sintéticas contendo cada metal individualmente. Na avaliação dos efeitos do pH na faixa de 2-

6, entre pHs 2 e 3, a eficiência de remoção aumentou levemente, mas ainda permanecendo entre 

70 e 80%. Em pH 4, atingiu o valor máximo, acima de 90%. Nos pHs 5 e 6, a eficiência de 

remoção caiu, ficando em torno de 80%. Na avaliação dos efeitos da concentração de 

bioadsorvente, o valor de 10 g/L foi determinado como ideal, em uma faixa de 1 a 50 g/L. A 

eficiência de remoção aumentou significativamente entre 1 e 5 g/L, chegando ao máximo em 

10 g/L. Nas concentrações de 15 a 50 g/L, houve uma pequena redução na eficiência de 

remoção, mas ela continuou elevada, acima de 90%.  

Na avaliação do tempo de contato, o tempo necessário para atingir o equilíbrio foi de 

apenas 2 minutos. A faixa testada variou de 1-150 min, sendo a menor eficiência de remoção 

obtida em 1 min. Entre 5 e 150 min, a eficiência caiu para entre 80 e 90%. A variação de 

temperatura também foi testada entre 20 e 40 °C, mas não foi observada mudança significativa 

nas eficiências de remoção. A temperatura de 20 °C foi considerada como ótima e usada nos 

outros ensaios.  A concentração inicial de metal e a agitação também foram fixas nos valores 

de 100 mg/L e 150 rpm, respectivamente, em todos os ensaios. A eficiência máxima de remoção 

de 97,97% foi obtida no ensaio de tempo de contato, e a capacidade máxima de adsorção de 

1,197 mg/g foi determinada pelo modelo de Langmuir a 20 °C. Os resultados dos experimentos 

mostraram que as eficiências de remoção de chumbo tiveram uma relação inversa com o pH e 

uma relação linear entre quantidade de bioadsorvente e tempo de contato (ÇELEBI, GOK e 

GOK, 2020).  

Akram et al. (2019) avaliaram cascas de algodão (Gossypium hirsutum L.) como 

bioadsorvente para remoção de chumbo de soluções aquosas sintéticas. Os resultados revelaram 

que a eficiência de remoção de Pb (II) diminuiu com o aumento da concentração inicial do 

metal; por outro lado, a capacidade de bioadsorção aumentou. O aumento da concentração de 

bioadsorvente de 1 até 10 g/L reduziu significativamente sua capacidade de adsorção, mas 

aumentou a eficiência de remoção. Já o aumento do tempo de contato de 15 a 90 min levou ao 

aumento na capacidade de adsorção. A remoção máxima de chumbo (90%) foi obtida na 

concentração inicial de metal igual a 1 mg/L, tempo de contato de 90 min e concentração de 

bioadsorvente de 10 g/L. Já a capacidade máxima de adsorção (9,60 mg/g) foi obtida na 

concentração inicial de 15 mg/L, concentração de bioadsorvente de 1 g/L e no mesmo tempo 

de contato (90 min). A temperatura, agitação e o pH foram fixos em todos os experimentos, nos 
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valores de 25 °C, 300 rpm e 6, respectivamente. O modelo que melhor explicou os resultados 

experimentais foi o de Freunclich.  

Tang et al. (2013) conduziram experimentos em batelada para investigar os efeitos da 

concentração de bioadsorvente, tempo de contato, pH, concentração inicial de metal e 

temperatura na bioadsorção de Pb (II) pela planta aquática Lemna perpusilla Torr. Na avaliação 

da concentração de bioadsorvente, realizada na faixa de 0,2 a 30 g/L, a eficiência de remoção 

aumentou de 20,30% para 96,34% quando a dose foi aumentada de 0,2 para 4 g/L, e então 

aumentou minimamente com o aumento da dose de 4 para 30 g/L. Por outro lado, à medida que 

a dose de biomassa aumentou de 0,2 para 30 g/L, os valores de capacidade de bioadsorção 

diminuíram. A eficiência de remoção aumentou quando o pH foi alterado de 2 para 3, 

alcançando os valores máximos entre pHs 3 e 6, faixa onde não houve mudanças significativas. 

 O gráfico da eficiência de remoção em diferentes tempos de contato revelou um 

processo cinético de dois estágios: uma rápida adsorção inicial durante os primeiros 15 minutos, 

seguida por um período mais longo de adsorção muito mais lenta. A eficiência máxima de 

remoção foi observada após 210 min. A eficiência de remoção diminuiu e a capacidade de 

bioadsorção aumentou conforme o aumento da concentração inicial de Pb (II) entre 5 e 500 

mg/L. Já o aumento da temperatura de 25 a 60°C ocasionou um aumento muito leve da 

eficiência de remoção. O modelo mais adequado foi o de Langmuir, sendo a capacidade máxima 

de bioadsorção determinada por esse modelo nas temperaturas de 25, 40 e 60 °C. O maior valor 

foi obtido na temperatura de 60 °C (196,08 mg/g). Uma dose de 4 g/L de L. perpusilla seca em 

uma solução com um pH inicial de 4,6, uma concentração inicial de Pb (II) de 50 mg/L e um 

tempo de contato de 210 min resultou na eficiência máxima de remoção (acima de 95%) 

(TANG et al., 2013). 

Akkaya & Guzel (2013) estudaram a bioadsorção de Pb (II) por cascas de pepino. A 

avaliação do efeito do pH na faixa 2-6 mostrou um aumento na capacidade de bioadsorção e 

eficiência de remoção entre pHs 2 e 5, alcançando valores máximos em pH 5. Após esse valor, 

há uma leve diminuição na adsorção do metal até pH 6. O efeito da concentração inicial de 

metal foi investigado, e o aumento da concentração inicial de 5 para 240 mg/L resultou em 

aumento da capacidade de bioadsorção de 2,3 para 35,22 mg/g, mas em uma redução da 

eficiência de remoção de 92 para 29,35%. A avaliação da concentração de bioadsorvente, na 

faixa de 2 a 20 g/L, resultou em redução da capacidade de bioadsorção, mas em um aumento 

da eficiência de remoção. As capacidades de bioadsorção dos íons Pb (II) aumentaram com o 

aumento da temperatura de 20 para 60° C. Além disso, o tempo de equilíbrio para a captação 

máxima de Pb (II) é de 85 minutos. Após esse período, a capacidade de bioadsorção não mostra 
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mudança significativa dependente do tempo e curvas contínuas são obtidas. As condições ideais 

de remoção foram determinadas como pH 5,0, dose do bioadsorvente 2 g/L, concentração 

inicial de Pb (II) 150 mg/L a 20 °C. A máxima capacidade de bioadsorção (147,06 mg/g) foi 

obtida pelo modelo de Langmuir a 60 °C. 

Cruz-Olivares et al. (2010) investigaram o resíduo de cascas oriundo do processo de 

extração de pimenta da jamaica como bioadsorvente para remoção de Pb (II) de soluções 

aquosas sintéticas. Na avaliação da dependência do pH, concluiu-se que a capacidade de 

bioadsorção é claramente afetada pelo pH. Em todas as concentrações avaliadas (5-25 mg/L), 

a captação de chumbo (II) aumenta com o pH até pH 5. Em pH 5, a maior quantidade de chumbo 

(II) removida é alcançada, e essa quantidade começa a cair entre pH 5 e 7. No ensaio de tempo 

de contato, observou-se que a capacidade máxima de bioadsorção é atingida rapidamente e o 

valor depende das concentrações iniciais. Para este sistema com baixa concentração (5 e 25 

mg/L), a remoção máxima é alcançada após 45 min. A capacidade de adsorção aumentou com 

o aumento da concentração inicial de metal nos ensaios de pH e tempo de contato. O modelo 

de Freundlich foi o que melhor representou o processo. 

Em relação à concentração de bioadsorvente, é possível comparar os estudos de Çelebi, 

Gok e Gok (2020), Akram et al. (2019) Tang et al. (2013) e Akkaya & Guzel (2013), que 

avaliaram os efeitos do aumento desse parâmetro. Nos quatro estudos, um aumento na 

concentração de bioadsorvente resultou em aumento na eficiência de remoção. Porém, o 

aumento na eficiência de remoção ocorre até determinado valor de concentração, a partir do 

qual a eficiência praticamente estabiliza ou aumenta/diminui minimamente. Valores até 10 g/L 

foram suficientes em todos os estudos. Em contrapartida, a capacidade de bioadsorção dos 

materiais diminuiu com o aumento da concentração de bioadsorvente.  Portanto, os resultados 

estão de acordo com o estabelecido na teoria: estando os demais parâmetros fixados, o aumento 

da concentração do bioadsorvente contribui para o processo de bioadsorção, devido ao aumento 

do número de sítios disponíveis, aumentando a eficiência de remoção. Todavia, a capacidade 

de bioadsorção diminui devido à diminuição da razão metal para bioadsorvente. A estabilização 

ou leve redução na eficiência de remoção após um determinado valor de concentração pode ser 

explicada pela formação de agregados no meio, o que reduz a área de superfície do material e, 

consequentemente, a disponibilidade de sítios ativos. 

Na avaliação da concentração inicial de metal, de acordo com os estudos de Akram et 

al. (2019), Tang et al. (2013), Akkaya & Guzel (2013) e Cruz-Olivares et al. (2010), as 

eficiências de remoção de Pb (II) diminuíram com o aumento da concentração inicial do metal, 

enquanto as capacidades de bioadsorção aumentaram. Esses resultados estão de acordo com a 
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teoria, uma vez que a maior concentração de metal contribui para a superação da resistência à 

transferência de massa do metal da solução aquosa para a fase sólida, o que explica o aumento 

das capacidades de bioadsorção. Isto é, há um aumento da força motriz do gradiente de 

concentração, e como os sítios ativos na biomassa estão circundados por muito mais íons Pb 

(II), um maior número de interações ocorre. Em contrapartida, a eficiência de remoção diminui 

devido à maior competição pelos sítios de adsorção e posterior saturação dos mesmos. 

No que diz respeito ao tempo de contato, os resultados dos estudos mostram que há 

um aumento da capacidade de bioadsorção com o aumento do tempo de contato. Ao atingir um 

determinado tempo, ocorre estabilização da capacidade de bioadsorção. Esses resultados estão 

de acordo com a teoria, pois o aumento do tempo de contato permite que mais interações entre 

o metal e o bioadsorvente ocorram. A tendência de estabilização da capacidade de bioadsorção 

ou uma menor dependência do tempo pode ser explicada pela saturação do bioadsorvente, ou 

seja, o equilíbrio é atingido e os sítios passam a estar completamente ocupados. Os referidos 

estudos também confirmam a importância do tempo inicial, em que a bioadsorção é geralmente 

mais rápida devido ao fato de que todos os sítios de adsorção estão livres. O menor tempo de 

contato observado foi de apenas 2 minutos para o resíduo do chá, evidenciando uma cinética 

surpreendentemente favorável. Isso pode ser devido, principalmente, à estrutura do resíduo de 

chá e uma área de superfície maior, permitindo a ocorrência de muitas interações em um tempo 

muito reduzido. 

De maneira geral, os resultados dos ensaios de efeitos do pH mostraram que entre pHs 

2 e 5, a eficiência de remoção e a capacidade de bioadsorção aumentam. Esse comportamento 

é explicado pelo fato de que em pHs mais baixos há mais prótons H+ em solução, que competem 

com os cátions Pb2+ pelos sítios de ligação dos bioadsorventes. Além disso, a carga superficial 

total no bioadsorvente torna-se positiva, o que inibe a aproximação de cátions metálicos. Com 

o aumento do pH, menos H+ estão livres, diminuindo a competição e permitindo mais interações 

entre os cátions metálicos e o bioadsorvente. Após pH 5, os resultados mostraram que há uma 

tendência de queda na eficiência e na capacidade de bioadsorção dos materiais. Isso evidencia 

que valores de pH acima de 5 já contribuem para o início da precipitação do chumbo em forma 

de hidróxido, diminuindo a disponibilidade de cátions livres em solução (AKRAM et al., 2019; 

ÇELEBI, GOK e GOK, 2020).  

A velocidade de agitação foi fixa em todos os estudos selecionados, sendo o valor 

mínimo o de 110 rpm, utilizado em Tang et al. (2013), e o valor máximo o de 300 rpm, utilizado 

em Akram et al. (2019). Apesar de ser fixo nos ensaios estudados, esse é um parâmetro que 

também poderia ter sido avaliado. Por exemplo, em Akram et al. (2019), onde foi usada a maior 
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velocidade de agitação, também foi obtida uma das menores capacidades máximas de 

bioadsorção (9,60 mg/g). É possível que a redução da velocidade de agitação ocasionasse um 

aumento da capacidade máxima de bioadsorção das cascas de algodão, ao permitir um maior 

contato entre o material e o metal. Velocidades de agitação muito altas podem prejudicar essa 

interação, contribuindo que mais íons Pb (II) permaneçam em solução ao invés de interagirem 

com o bioadsorvente. 

A temperatura de 25 °C foi fixa nos estudos realizados para cascas de algodão e cascas 

de pimenta-da-jamaica. Çelebi, Gok e Gok (2020) avaliaram a variação de temperatura entre 

20 e 40 °C para o resíduo de chá, concluindo que esse parâmetro não foi relevante para o 

processo. Já para a planta aquática e as cascas de pepino, o aumento da temperatura de 25 até 

60 °C resultou em aumento da eficiência de remoção e da capacidade de bioadsorção, indicando 

que o processo é endotérmico. O favorecimento do processo com o aumento da temperatura 

pode ser explicado pelo aumento no número de sítios da superfície ativa disponíveis para 

adsorção na superfície da planta aquática e das cascas de pepino (AKKAYA & GUZEL, 2013). 

Um ponto importante a ser considerado na avaliação dos métodos de bioadsorção é a 

possibilidade de regeneração do bioadsorvente. Dentre os cinco bioadsorventes abordados para 

a remoção de chumbo, apenas as cascas de pepino foram avaliadas no quesito dessorção. Nesse 

ensaio, foi alcançada eficiência máxima de 86,16% de dessorção com a utilização de HCl. 

Contudo, não foi feito um novo ensaio de bioadsorção de chumbo com as cascas regeneradas, 

que seria importante para estudar o desempenho do material após a regeneração (AKKAYA & 

GUZEL, 2013).   

Após a obtenção de resultados positivos nos ensaios de batelada, também seria 

interessante realizar experimentos em sistema contínuo, como em colunas de leito fixo. Dos 

cinco bioadsorventes selecionados, somente a pimenta-da-jamaica foi avaliada em um ensaio 

de coluna de leito fixo, com amostras sintéticas contendo Pb (II). Interessantemente, a 

capacidade de bioadsorção desse material para as concentrações iniciais de 5, 10, 15, 20 e 25 

mg/L foi de 6,82, 20,15, 16,20, 19,20 e 21,00 mg/L, respectivamente. Esses valores são 

superiores aos correspondentes do sistema em batelada. A eficiência de remoção alcançou 95%, 

bastante superior ao valor de 78% obtido para o sistema em batelada (CRUZ-OLIVARES et 

al., 2010). 

Considerando tanto a capacidade de bioadsorção quanto a eficiência de remoção 

máximas, os melhores bioadsorventes são a planta aquática Lemna perpusilla Torr. e as cascas 

de pepino. Para uma decisão entre os dois, pode-se considerar os resultados em temperatura 

ambiente, que em geral é mais adequada para o tratamento de efluentes por dispensar fontes de 
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aquecimento. Na temperatura ambiente, a capacidade de bioadsorção é de 86,96 mg/g para a 

planta aquática e de 121,95 mg/g para as cascas de pepino, uma diferença significativa. A 

eficiência máxima de remoção foi superior a 95% para a planta aquática, e de 88% para as 

cascas de pepino. Contudo, a concentração inicial de Pb (II) nos ensaios com cascas de pepino 

era de 150 mg/L, bem maior que a de 50 mg/L nos ensaios com a planta aquática. Na mesma 

concentração inicial de 50 mg/L, é possível que as cascas de pepino resultassem em uma 

eficiência de remoção maior ou até superior quanto à obtida para a planta. As cascas de pepino 

também exigem menor tempo de contato e menor concentração de bioadsorvente, e ainda 

apresentaram resultados potenciais para regeneração. 

Quando comparado aos métodos convencionais de remoção de metais pesados, o 

método de remoção por cascas de pepino apresenta uma eficiência de remoção competitiva e 

possibilita a utilização de um material de baixo custo como bioadsorvente, que ainda apresenta 

potencial de regeneração. As cascas de pepino constituem resíduo de algumas indústrias 

alimentícias e, muitas vezes, são diretamente descartados. Ao invés de ser diretamente 

descartado, esse material poderia ser transportado para uma indústria que trate efluentes 

contendo metais como o Pb (II) ou para uma estação de tratamento.  
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4.2 Remoção de Cádmio (Cd) 
 

Tabela 4.2 - Dados e resultados de diferentes estudos experimentais em batelada de métodos de remoção de cádmio (II) por 

bioadsorção. 

Bioadsorvente 
Conc. de 

bioadsorvente 
(g/L) 

Conc. inicial 
de metal 
(mg/L) 

Tempo de 
contato 
(min) 

pH 
Agitação 

(rpm) 

Temperatura 
(°C) Modelo de 

Isoterma 

Capacidade máxima 
de bioadsorção 

(mg/g) 

Eficiência máxima 
de remoção 

(%) 
Referência 

 
Ótima 

I
Isoterma 

Resíduo de chá 

(Camellia sinensis) 
10 100 5 4 150 20 20 Langmuir 1,163 84,74 

Çelebi, Gok 

e Gok, 2020 

Casca de laranja 0,04 240 120 5,5 100 45 45 Langmuir 128,23 88,34 
Akinhanmi et 

al., 2020 

Alga Ulva lactuca 10 7-10 120 5,5 - 30 30 
Langmuir e 

Freundlich 
29,1 99,2 Ghoneim et 

al., 2014 

Alga Enteromorpha 

compressa 
0,1 10 30 6 150 25 25 Freundlich 9,50 95 Sahmurova 

et al., 2010 

Resíduo de 

azeitona 
1,5 100 1440  6 100 28 28; 45 

Langmuir e 

Freundlich 
65,4; 44,4 66,6 

Al-Anber & 

Matouq, 

2008 

Fonte: Autoria própria, com base em dados obtidos em Çelebi, Gok e Gok, 2020, Akinhanmi et al., 2020, Ghoneim et al., 2014, Sahmurova et al., 2010 e Al-Anber & Matouq, 2008.
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Çelebi, Gok e Gok (2020) utilizaram resíduo de chá (Camellia sinensis) como 

bioadsorvente para remoção de cádmio de águas residuais sintéticas. Na avaliação dos efeitos 

do pH na faixa de 2-6, a eficiência de remoção aumentou com o aumento do pH, alcançando o 

valor máximo de 82% em pH 4. Em pHs 5 e 6, a eficiência de remoção caiu, mas permanecendo 

entre 70 e 80%. Na avaliação dos efeitos de aumento da concentração de bioadsorvente, a 

eficiência de remoção aumentou significativamente entre 1 e 10 g/L, alcançando valores acima 

de 90% em 10 g/L. Nas concentrações de 15 a 20 g/L, houve uma pequena redução na eficiência 

de remoção em relação à concentração de 10 g/L, mas ela continuou elevada. Nas concentrações 

de 25 a 50 g/L, a eficiência de remoção alcançou praticamente o mesmo valor obtido para 10 

g/L. O valor de 10 g/L foi determinado como ideal na faixa de 1 a 50 g/L estudada, pois é mais 

vantajoso utilizar menor quantidade de bioadsorvente.  

Na avaliação do tempo de contato, a faixa testada variou de 1-150 min, sendo a menor 

eficiência de remoção obtida em 1 min. Entre 1 e 5 minutos, a eficiência de remoção aumentou, 

alcançando o valor máximo em 5 min (acima de 80%). Entre 10 e 150 min, a eficiência caiu 

significativamente, para entre 40 e 60%. A variação de temperatura também foi testada entre 

20 e 40 °C, mas não foi observada mudança significativa nas eficiências de remoção. A 

temperatura de 20 °C foi considerada como ótima e usada nos outros ensaios.  A concentração 

inicial de metal e a agitação também foram fixas nos valores de 100 mg/L e 150 rpm, 

respectivamente, em todos os ensaios. A eficiência máxima de remoção obtida foi de 84,74% e 

a capacidade máxima de adsorção de 1,163 mg/g foi determinada pelo modelo de Langmuir a 

20 °C (ÇELEBI, GOK e GOK, 2020).  

Akinhanmi et al. (2020) estudaram a casca de laranja como bioadsorvente de baixo 

custo para remoção de cádmio (II) de soluções sintéticas. A eficiência de remoção aumentou 

significativamente com o aumento da concentração de bioadsorvente de 0,01 para 0,04 g/L, no 

qual a máxima eficiência foi alcançada. A eficiência de remoção não sofreu grandes alterações 

com o aumento da concentração de bioadsorvente de 0,04 para 0,10 g/L. O tempo de contato 

foi avaliado entre 0 e 240 minutos para concentrações iniciais de metal entre 50 e 250 mg/L. A 

capacidade de bioadsorção aumentou com o tempo e com a concentração inicial de metal, 

alcançando o valor máximo em 120 min e na concentração inicial de 250 mg/L, ficando estável 

até o tempo final de 240 min. O pH foi avaliado na faixa de 2-9, e observou-se um aumento da 

eficiência de remoção de 24,62 para 44,42% do pH 2 para o pH 5,5, no qual a máxima remoção 

ocorreu. Após esse valor, a eficiência de remoção caiu com o aumento do pH, ficando abaixo 

de 70% em pH 9. O aumento na temperatura de 30 até 60 °C foi avaliado, resultando em um 

aumento da eficiência de remoção entre 30 e 45 °C, onde a máxima eficiência foi alcançada. 
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Entre 45 e 60 °C, a eficiência ficou praticamente constante. A eficiência máxima de remoção 

obtida foi de 88,34% e a capacidade máxima de adsorção de 128,23 mg/g foi determinada pelo 

modelo de Langmuir a 45 °C. 

Ghoneim et al. (2014) realizaram ensaios para remoção de cádmio de soluções aquosas 

utilizando a alga verde marinha Ulva lactuca. Na avaliação da concentração de bioadsorvente, 

obteve-se um aumento da eficiência de remoção com o aumento desse parâmetro de 5 g/L para 

10 g/L, onde o valor máximo de eficiência foi registrado (99,2%). Após 10 g/L, o aumento da 

concentração de bioadsorvente resultou em redução da eficiência de remoção. O ensaio de 

concentração inicial de Cd2+ mostrou que a eficiência de remoção aumentou com o aumento 

desse parâmetro de 3 para 10 mg/L. Após esse valor, a eficiência de remoção passou a cair com 

o aumento da concentração inicial de metal.  

O pH foi avaliado na faixa de 2-8, e os resultados mostraram que a eficiência de 

remoção aumentou com o aumento do pH 2 ao 5,5, onde atingiu o valor máximo, e depois caiu 

com o aumento do pH. Os efeitos da temperatura também foram investigados. Com o aumento 

da temperatura de 20 para 30 °C, a eficiência de remoção aumentou significativamente, e com 

o aumento da temperatura de 30 para 35 °C, o efeito oposto foi observado. O tempo de contato 

de 120 min e a velocidade de agitação (não especificada) não foram parâmetros avaliados 

quanto à sua variação. Os dados de equilíbrio foram ajustados com as isotermas de Langmuir e 

Freundlich, e a capacidade máxima de adsorção por Langmuir foi de 29,1 mg/g (GHONEIM et 

al., 2014). 

Sahmurova et al. (2010) investigaram a macroalga Enteromorpha compressa como 

material de baixo custo para remoção de cádmio (II) de soluções aquosas. O efeito da 

velocidade de agitação foi avaliado entre 90 e 150 rpm, mostrando que a bioadsorção aumentou 

levemente com o aumento desse parâmetro, alcançando o valor máximo em 150 rpm. O tempo 

de contato foi avaliado no intervalo entre 0 e 180 min para concentrações iniciais de metal entre 

10 e 120 mg/L. A quantidade adsorvida em mg/g aumentou com o aumento da concentração 

inicial e com o tempo de contato. O tempo requerido para atingir o equilíbrio foi de 30 min, 

onde a máxima eficiência de remoção foi observada (95%) e após o qual há uma estabilização. 

O pH foi avaliado entre 2 e 6, e o aumento do pH resultou em aumento da capacidade de 

bioadsorção. A capacidade de bioadsorção e eficiência de remoção máximas (9,50 mg/g e 95%) 

ocorreram em pH 6, na concentração inicial de 10 mg/L de cádmio. Todos os ensaios foram 

realizados a 25 °C e concentração de bioadsorvente de 0,1 g/L. 

Al-Anber & Matouq (2008) estudaram a remoção de cádmio de soluções aquosas 

sintéticas utilizada resíduo de azeitona após extração de óleo como bioadsorvente. A 
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concentração inicial de cádmio (II), a velocidade de agitação e o tempo de contato foram fixos 

nos valores de 100 mg/L, 100 rpm e 24h, respectivamente. O aumento do pH de 2 até 6 resultou 

em aumento da eficiência de remoção do metal, que alcançou o valor máximo em pH 6, 

enquanto o aumento do pH de 6 até 11 resultou em declínio da eficiência. Tal comportamento 

foi observado nas três temperaturas testadas (28, 35 e 45 °C), sendo que a eficiência de remoção 

foi maior para a menor temperatura. Na avaliação de concentração de bioadsorvente, o aumento 

desse parâmetro de 0,25 para 1,5 g/L resultou em aumento da eficiência de remoção nas três 

temperaturas testadas. Nesse ensaio, a eficiência de remoção também foi maior para a menor 

temperatura. A máxima eficiência de remoção alcançada foi de 66%, e a máxima capacidade 

de bioadsorção foi de 65,4 mg/g obtida por Langmuir a 25 °C. 

No que diz respeito à concentração de bioadsorvente, os resultados de Çelebi, Gok e 

Gok (2020), Akinhanmi et al. (2020), Ghoneim et al. (2014) e Al-Anber & Matouq (2008), que 

avaliaram a variação desse parâmetro, estão coerentes com a teoria: estando os demais 

parâmetros fixados, o aumento na concentração de bioadsorvente resulta em aumento na 

eficiência de remoção. Esse aumento ocorre até determinado valor de concentração, após o qual 

a eficiência de remoção estabiliza ou varia de forma mais branda (geralmente, diminuindo). 

Valores até 10 g/L foram suficientes em todos os estudos, assim como observado nos estudos 

para remoção de chumbo (II). 

Por meio dos estudos de Akinhanmi et al. (2020), Ghoneim et al. (2014) e Sahmurova 

et al. (2010), confirmou-se que a capacidade de bioadsorção tende a aumentar com o aumento 

da concentração inicial de metal.  

O tempo de contato foi avaliado em Çelebi, Gok e Gok (2020), Akinhanmi et al. (2020) 

Sahmurova et al. (2010). Os resultados atestaram que há um aumento na capacidade de 

bioadsorção a partir do aumento do tempo de contato e, ao atingir um determinado tempo, 

ocorre estabilização da capacidade. O menor tempo de contato observado foi de apenas 5 

minutos para o resíduo do chá, provavelmente devido à estrutura característica desse material.  

Quanto à avaliação dos efeitos do pH, confirmou-se que o aumento do pH resulta em 

aumento da eficiência de remoção e da capacidade de bioadsorção. Após um determinado valor 

de pH ser atingido, ocorre o efeito contrário, já que a partir desse valor é favorecida a 

precipitação do metal em forma de hidróxido. Os valores ótimos de pH para a remoção de 

cádmio (II) pelos bioadsorventes investigados estão entre 4 e 6. Essa variação pode ser 

explicada pela diferença entre os demais parâmetros utilizados em cada um dos estudos ou pela 

própria estrutura de cada bioadsorvente, já que o pH influencia o processo de bioadsorção de 
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diferentes maneiras. Por exemplo, o pH pode afetar a disponibilidade de sítios de adsorção e a 

estrutura do material bioadsorvente, bem como a solubilidade dos íons metálicos no meio. 

Sahmurova et al. (2010) investigaram o efeito do aumento da velocidade de agitação 

entre 90 e 150 rpm, provando que o processo de bioadsorção foi favorecido com o aumento 

desse parâmetro, que diminui a resistência do bioadsorvente à transferência de massa. 

A temperatura foi considerada um parâmetro relevante no desempenho da casca de 

laranja, da alga Ulva lactuca e do resíduo de azeitona. Para a casca de laranja e a alga, o aumento 

na temperatura resultou em aumento da eficiência de remoção, indicando que o processo é 

endotérmico. Contudo, nos dois estudos, a eficiência de remoção fica constante ou cai após uma 

determinada temperatura, o que pode estar relacionado a alterações de propriedades do 

bioadsorvato, como a solubilidade, ou a alterações de propriedades do bioadsorvente, como a 

estrutura físico-química. Para o resíduo de azeitona, a eficiência de remoção aumentou com a 

diminuição da temperatura, mostrando que processo de bioadsorção é exotérmico nesse caso.  

A dessorção dos íons Cd (II) foi avaliada para a Alga Ulva lactuca, usando HCl, 

H2SO4, HNO3 e água destilada como eluentes. Foram alcançadas altas porcentagens de 

recuperação de Cd2+ através do uso dos ácidos, sendo a maior (84,1%) obtida com o ácido 

clorídrico. Estudos de dessorção também foram realizados para a casca de laranja, utilizando 

solução saturada de NaCl e agitação, pois os cátions Na+ são capazes de deslocar o Cd2+ da 

superfície da casca. Após a dessorção, avaliou-se a possibilidade de reuso desse bioadsorvente 

por meio de quatro ciclos de reuso. Os resultados mostraram que a capacidade de adsorção da 

casca de laranja diminui com o aumento do número de reusos, mas essa diminuição foi apenas 

de 88,34 para 73,42% após os quatro ciclos, evidenciando que esse bioadsorvente pode ser 

reutilizado até mesmo mais de uma vez (GHONEIM et al., 2014; AKINHANMI et al., 2020). 

Em vista do exposto, o método de remoção de cádmio mais promissor dentre os cinco 

avaliados é o que aplica a casca de laranja como bioadsorvente. Esse material apresentou a 

maior capacidade de bioadsorção (128,3 mg/g) e uma alta eficiência de remoção (88,34%). 

Apesar de apresentar uma eficiência de remoção um pouco abaixo das obtidas para a Alga Ulva 

lactuca (99,2%) e a Alga Enteromorpha compressa (95%), deve-se considerar que a 

concentração inicial de metal envolvida nos ensaios de remoção com a casca de laranja foi de 

240 mg/L, enquanto nos ensaios com as algas essa concentração foi de no máximo 10 mg/L. 

Assim, uma grande vantagem da casca de laranja é que, mesmo em uma alta concentração 

inicial de contaminante, o material apresenta altas capacidade de bioadsorção e eficiência de 

remoção. A baixa quantidade de bioadsorvente (0,04 g/L) requerida no método e a possibilidade 

de reuso das cascas de laranja constituem outras vantagens relevantes a serem consideradas. 
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Um ponto negativo pode ser a temperatura de 45 °C avaliada como ótima. Por ser acima da 

temperatura ambiente, pode encarecer o método pela necessidade de uma fonte de aquecimento. 

Mesmo assim, em vista de tantas vantagens atraentes, é provável que o impacto desse parâmetro 

seja mínimo na aplicação prática do método, principalmente considerando que ele pode ser 

utilizado no tratamento de um efluente que pode já estar em uma temperatura acima da 

temperatura ambiente devido a algum processo prévio.  

Em relação aos métodos convencionais de remoção de metais pesados, uma grande 

vantagem do método de remoção por cascas de laranja é a utilização de um material residual 

extremamente barato e abundante como bioadsorvente, que apresenta altas capacidade de 

bioadsorção e eficiência de remoção. O potencial de reuso desse bioadsorvente também se 

destaca em comparação com os métodos convencionais.  
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4.3 Remoção de Níquel (Ni) 
 

Tabela 4.3 - Dados e resultados de diferentes estudos experimentais em batelada de métodos de remoção de níquel (II) por 

bioadsorção. 

Bioadsorvente 
Conc. de 

bioadsorvente 
(g/L) 

Conc. inicial 
de metal 
(mg/L) 

Tempo de 
contato 
(min) 

pH 
Agitação 

(rpm) 

Temperatura 
(°C) Modelo de 

Isoterma 

Capacidade máxima 
de bioadsorção 

(mg/g) 

Eficiência máxima 
de remoção 

(%) 
Referência 

Ó
Ótima 

I
Isoterma 

Resíduo de chá 

(Camellia sinensis) 
20 100 30 5 150 20 20 Langmuir 1,457 82 

Çelebi, Gok 

e Gok, 2020 

Sementes de tâmara 6 50 30 7 150 20 - Freundlich 41,0 90 
Elkhaleefa et 

al., 2020 

Resíduo de folhas 

de aloe vera (A. 

barbadensis Miller) 

1 100 180 7 150 30 30 Freundlich 10 60,2 
Gupta e 

Kumar, 2019 

Casca de banana 3 10 30 5,5 - 25 25 Langmuir 8,91 74 
Abbasi et al., 

2013 

Casca de castanha 

de caju 
3 20 30 5 120 30 30 

Langmuir e 

Freundlich 
18,868 73,89 

Kumar et al., 

2011 

Fonte: Autoria própria, com base em dados obtidos em Çelebi, Gok e Gok, 2020, Elkhaleefa et al., 2020, Gupta e Kumar, 2019, Abbasi et al., 2013 e Kumar et al., 2011. 
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Çelebi, Gok e Gok (2020) utilizaram resíduo de chá (Camellia sinensis) como 

bioadsorvente para remoção de níquel (II) de soluções sintéticas. Na avaliação dos efeitos do 

pH na faixa de 2-6, a eficiência de remoção aumentou com o aumento do pH, alcançando o 

valor máximo nos pHs 5 e 6. O aumento da concentração de bioadsorvente de 1 a 20 g/L 

também resultou em aumento da eficiência de remoção, alcançando 76% em 20 g/L. Nas 

concentrações de 25 a 50 g/L, houve uma redução na eficiência de remoção em relação à 

concentração de 20 g/L. Na avaliação do tempo de contato, entre 1 e 30 minutos, a eficiência 

de remoção aumentou, alcançando o valor máximo (76%) em 30 min. Entre 30 e 150 min, a 

eficiência caiu significativamente, para entre 40 e 50%. A variação de temperatura também foi 

testada entre 20 e 40 °C, mas não foi observada mudança significativa nas eficiências de 

remoção. A temperatura de 20 °C foi considerada como ótima e usada nos outros ensaios.  A 

concentração inicial de metal e a agitação também foram fixas nos valores de 100 mg/L e 150 

rpm, respectivamente, em todos os ensaios. A eficiência máxima de remoção obtida nos ensaios 

foi de 82% e a capacidade máxima de adsorção de 1,457 mg/g foi determinada pelo modelo de 

Langmuir a 20 °C.  

Elkhaleefa et al. (2020) realizaram ensaios para remoção de níquel (II) de soluções 

sintéticas aplicando sementes de tâmara como bioadsorvente. O pH foi o primeiro parâmetro a 

ser avaliado na faixa de 1 a 11, observando-se que a eficiência de remoção aumenta com o 

aumento do pH até 7, após o qual a eficiência fica praticamente constante em torno de 90%. A 

concentração de bioadsorvente foi avaliada entre 1,0 g/L e 10 g/L, mostrando que a eficiência 

de remoção aumenta entre 1,0 e 6,0 g/L. Após esse valor, a eficiência fica praticamente 

constante. Ao variar o tempo de contato entre 5 e 60 min, concluiu-se que o aumento do tempo 

de contato até 30 min resulta em aumento da eficiência de remoção. Entre 30 e 60 min, a 

eficiência permaneceu inalterada. Foi avaliado o efeito de aumento da temperatura de 20 a 50 

°C, que resultou em redução praticamente linear da eficiência de remoção. A eficiência máxima 

de remoção obtida nos ensaios foi de 90% e a capacidade máxima de adsorção de 41,0 mg/g foi 

determinada pelo modelo de Freundlich. 

Gupta e Kumar (2019) executaram ensaios de bioadsorção em batelada para investigar 

a remoção de íons Ni (II) de solução aquosa por resíduo de folhas de Aloe vera (A. barbadensis 

Miller). Foram avaliados: concentração inicial de metal, pH, concentração de bioadsorvente, 

temperatura e tempo de contato. O aumento da concentração inicial de 20 a 200 mg/L ocasionou 

redução da eficiência de remoção de 56,6 para 38,8%. O aumento da temperatura de 20 a 60°C 

também reduziu a eficiência de remoção, mas de forma muito leve. O aumento do pH de 1 a 7 

resultou em aumento da eficiência de remoção, e a partir do pH 8 ocorreu precipitação. De 
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maneira similar, o aumento da concentração de bioadsorvente de 2 a 20 g/L resultou em 

aumento da eficiência de remoção, alcançando-se o valor máximo de 60,2% para 20 g/L. No 

entanto, o valor de 1 g/L foi considerado como ótimo, pois foi utilizado nos demais ensaios. 

Finalmente, o aumento do tempo de contato entre 0 e 300 min resultou em aumento da eficiência 

de remoção, que chegou ao valor máximo em 180 min, estabilizando após esse período de 

tempo. A capacidade máxima de bioadsorção (10 mg/g) foi determinada pelo modelo de 

Freundlich a 30°C. 

Abbasi et al. (2013) estudaram as cascas de banana como bioadsorvente para remoção 

de íons Ni (II) de soluções aquosas. O pH foi avaliado entre 1 e 6, e a remoção de íons metálicos 

foi aumentada com o aumento do pH, sendo o valor máximo alcançado em pH 5,5. O aumento 

da concentração de bioadsorvente de 1 a 3 g/L resultou em aumento da eficiência de remoção 

de 29 para 74%. Já o aumento da concentração de 3 para 5 g/L impactou negativamente a 

eficiência de remoção. O tempo de contato foi avaliado entre 1 e 70 min, e entre 1 e 30 min foi 

observado aumento da eficiência de remoção. Depois de 30 min, houve praticamente 

estabilização da eficiência. O aumento da concentração inicial de metal entre 1 e 8 mg/L 

mostrou que favorece a capacidade de bioadsorção do material. O efeito da temperatura foi 

investigado conduzindo experimentos para 30 mg/L de íons metais em 30, 40 e 50 °C. 

Observou-se que ao aumentar a temperatura a porcentagem de remoção de metais pesados 

aumentou. A capacidade máxima de bioadsorção (8,91 mg/g) foi determinada pelo modelo de 

Langmuir a 25°C. 

Kumar et al. (2011) realizaram experimentos em batelada para investigar o potencial 

da casca de castanha de caju como bioadsorvente na remoção de níquel (II) de soluções aquosas. 

Os seguintes parâmetros foram estudados: pH, concentração de bioadsorvente, tempo de 

contato, concentração inicial de metal e temperatura. O aumento do pH de 2 a 5 resultou em 

aumento da eficiência de remoção de íons metálicos, enquanto um aumento do pH de 5 a 8 

resultou em redução da eficiência. A concentração de bioadsorvente foi avaliada de 1 a 10 g/L. 

Inicialmente, a eficiência de remoção aumenta acentuadamente com o aumento dessa 

concentração, atingindo o maior valor em 3 g/L. Acima de 3 g/L, a eficiência atinge um valor 

quase constante. O aumento na concentração inicial de níquel (II) de 10 para 50 mg/L resultou 

na diminuição da eficiência de remoção e em um aumento na capacidade de bioadsorção. A 

eficiência de remoção aumentou com o aumento do tempo de contato de 5 a 30 min, enquanto 

de 30 a 60 min, a eficiência ficou constante. Por fim, observou-se que o aumento da temperatura 

de 30 a 60 °C resulta em queda da eficiência de remoção. A capacidade máxima de bioadsorção 

(18,868 mg/g) foi determinada pelo modelo de Langmuir a 30°C. 
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Em primeiro lugar, todos os cinco estudos selecionados mostraram que o aumento da 

concentração de bioadsorvente resulta em aumento da eficiência de remoção até determinado 

ponto. Depois, há uma redução ou estabilização da eficiência de remoção, assim como foi 

observado nos estudos para remoção de chumbo (II) e cádmio (II), e devidamente explicado 

pela teoria.  

Gupta e Kumar (2019), Abbasi et al. (2013) e Kumar et al. (2011) avaliaram os efeitos 

da concentração inicial de íons Ni2+, atestando o comportamento estabelecido na teoria: o 

aumento da concentração inicial de metal resulta na redução da eficiência de remoção e no 

aumento da capacidade de bioadsorção. 

Na avaliação do tempo de contato, todos os estudos provaram que o aumento desse 

parâmetro resulta em aumento da eficiência de remoção até determinado ponto, o qual 

geralmente define o tempo necessário para que o equilíbrio seja atingido. Por isso, após tal valor 

de tempo, a tendência é que a eficiência de remoção permaneça praticamente constante, como 

foi observado para todos os bioadsorvente, exceto para o resíduo de chá, onde a eficiência de 

remoção caiu significativamente após alcançar o valor máximo. Isso pode ser explicado pela 

saturação dos sítios de adsorção do resíduo de chá. 

O aumento do pH resultou em aumento da eficiência de remoção em todos os estudos. 

Porém, no geral, valores de pH acima de 7 mostraram-se inadequados, uma vez que favorecem 

a precipitação do metal.  

A velocidade de agitação foi fixa nos cinco estudos selecionados, variando entre 120 

e 150 rpm, exceto no estudo da casca de banana, onde tal parâmetro não foi especificado.  

No que diz respeito à variação de temperatura, o aumento desse parâmetro nos estudos 

para o resíduo de chá e para os resíduos de Aloe vera não resultaram em mudanças significativas 

nas eficiências de remoção. Já para as sementes de tâmara e para as cascas de castanha de caju, 

o aumento da temperatura resultou em redução da eficiência de remoção, evidenciando que o 

processo era exotérmico. Para as cascas de banana, o oposto foi observado, evidenciando que 

o processo era endotérmico.  

A presença de outras espécies é outro parâmetro importante a ser considerado na 

avaliação dos métodos de remoção de metais pesados por bioadsorção. Nesse sentido, Gupta e 

Kumar (2019) investigaram o efeito da presença de cátions Ca2+ e Mg2+ na remoção de Ni2+ 

pelo resíduo de folhas de Aloe vera. O experimento foi realizado nas condições ótimas 

determinadas nos demais ensaios em batelada para a bioadsorção de níquel por esse resíduo. A 

eficiência máxima de remoção de níquel atingida foi de 60,2% na ausência dos interferentes, 

caindo para 59,4% na presença dos íons de cálcio ou magnésio a 40 mg/L. A redução da 
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eficiência foi muito pequena, evidenciando que os cátions Ca2+ e Mg2+ não competem 

significativamente com os cátions Ni2+ pelos sítios ativos da biomassa. Contudo, uma 

concentração maior de íons interferentes poderia afetar mais significativamente o processo 

(GUPTA E KUMAR, 2019). 

Quanto a ensaios de dessorção, apenas Kumar et al. (2011) os realizaram para a casca 

de castanha de caju. Para isso, foi utilizada solução de HCl como eluente, com agitação e a 30 

°C. Como resultado, foram obtidas porcentagens satisfatórias de recuperação de íons Ni (II), 

alcançando o valor máximo de 72,0 % para a concentração inicial de 20 mg/L do metal e 

concentração de 0,2 M para a solução de HCl (KUMAR et al., 2011)   

Ao avaliar os cinco métodos de remoção resumidos na Tabela 4.3, o método mais 

interessante é o que emprega as sementes de tâmara como bioadsorvente. Na temperatura 

ambiente, a capacidade máxima de bioadsorção desse material é de 41,0 mg/g, enquanto a 

eficiência máxima de remoção é de 90%, consistindo nos maiores valores observados dentre 

todos os estudos. Esse método também exige reduzidos tempo de contato (30 min) e 

concentração de bioadsorvente (6 g/L). Todavia, para uma conclusão mais bem definida, seria 

interessante realizar estudos aplicados a amostras reais de efluentes, levando em conta a 

interferência de outras espécies, além de estudos de dessorção e em sistema contínuo. 

Quando comparado aos métodos convencionais de remoção de metais pesados, o 

método de remoção por sementes de tâmara apresenta uma eficiência de remoção competitiva 

e possibilita a utilização de um material de baixo custo como bioadsorvente.  
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5 CONCLUSÕES 

 

A partir da avaliação dos métodos de remoção de metais pesados por bioadsorção, é 

possível concluir que, mesmo ao estudar metais pesados e bioadsorventes distintos, parece 

haver uma tendência bem estabelecida para os efeitos proporcionados pela variação dos 

principais parâmetros envolvidos no processo: concentração de bioadsorvente, concentração 

inicial de metal, tempo de contato, pH e temperatura. A velocidade de agitação foi um 

parâmetro pouco avaliado nos estudos selecionados. 

Com isso, embora diversos parâmetros possam influenciar na bioadsorção, o 

conhecimento que já existe, tanto teórico quanto prático, sobre a atuação dos mesmos sobre 

esse processo facilita futuros estudos e a implementação dos métodos por bioadsorção em 

escalas maiores. 

Dentre todos os métodos avaliados, também foi possível escolher o melhor método de 

remoção por bioadsorção para cada metal pesado estudado neste trabalho, conforme resume a 

Tabela 5.1 a seguir. 

 
Tabela 5.1 - Resumo das condições e resultados dos métodos de remoção por 

bioadsorção escolhidos para cada metal pesado. 

Metal 

pesado 
Bioadsorvente 

Concentração 

de 

bioadsorvente 

(g/L) 

Concentração 

inicial de 

metal (mg/L) 

Tempo de 

contato 

(min) 

pH 

Velocidade 

de 

agitação 

(rpm) 

Temp. 

(°C) 

Capacidade 

máxima de 

bioadsorção 

(mg/g) 

Eficiência 

máxima de 

remoção 

(%) 

Referência 

Chumbo 
Cascas de 

pepino 
2 150 85 5 150 20 121,95 88 

Akkaya & 

Guzel, 2013 

Cádmio 
Cascas de 

laranja 
0,04 240 120 5,5 100 45 128,23 88,34 

Akinhanmi 

et al., 2020 

Níquel 
Sementes de 

tâmara 
6 50 30 7 150 20 41,0 90 

Elkhaleefa et 

al., 2020 

Fonte: Autoria própria, com base em dados obtidos em Akkaya & Guzel, 2013, Akinhanmi et al., 2020 

e Elkhaleefa et al., 2020. 

 

Os métodos resumidos na Tabela 5.1 utilizam materiais residuais que apresentam altas 

capacidades de bioadsorção, confirmando uma das maiores vantagens citadas na literatura: o 

baixo custo. Deve-se ressaltar que esses materiais passaram apenas por lavagem, secagem, 

moagem ou trituração em partículas menores antes de serem utilizados. Ou seja, as altas 

capacidades de bioadsorção obtidas não exigiram pré-tratamentos adicionais físicos ou 
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químicos. Logo, os custos envolvidos na disponibilização desses materiais para uso em métodos 

de bioadsorção consistiriam apenas no transporte dos mesmos até o local de uso e nas etapas 

simples de lavagem a moagem ou trituração. Para minimizar ainda mais os custos, o ideal é que 

estações de tratamento ou indústrias interessadas em aplicar tais métodos estejam localizadas o 

mais próximo possível dos locais de origem dos materiais residuais a serem coletados.  

As cascas de pepino e as cascas de laranja também foram submetidas a ensaios de 

dessorção. Para as cascas de pepino, foram obtidas altas eficiências de dessorção com a 

utilização de HCl. Porém, não foram realizados ensaios para determinar a capacidade de 

bioadsorção após a dessorção. Já os ensaios de dessorção para as cascas de laranja utilizaram 

NaCl como eluente e foram mais completos, mostrando que as cascas de laranja podem ser 

regeneradas e reutilizadas diversas vezes, praticamente mantendo sua capacidade de adsorção, 

o que torna o método para remoção de cádmio (II) ainda mais econômico.  

Após a utilização exaustiva dos bioadsorventes, os mesmos podem ser incinerados ou 

depositados em aterro, preferencialmente após dessorção dos metais pesados, de modo a evitar 

aterros industriais. Apesar dessas alternativas apresentarem certo impacto ambiental, parece 

muito mais vantajoso reaproveitar cascas e sementes como bioadsorventes em métodos de 

tratamento de efluentes do que descartar diretamente esses materiais. Vale ressaltar que a 

Política Nacional de Resíduos sólidos indica que os resíduos precisam ser reutilizados antes de 

receberem uma disposição final. 

Pelo menos no escopo dos estudos selecionados neste trabalho, os métodos de remoção 

de metais pesados de efluentes por bioadsorção cumprem as expectativas, pois apresentam 

eficiências de remoção competitivas comparados aos métodos convencionais, ao mesmo tempo 

em que reaproveitam materiais residuais de baixo custo, sistemas operacionais simples, além 

de serem impactados por parâmetros operacionais de maneira previsível. Ainda existem 

possibilidades de aprimorar os métodos escolhidos, por meio de pré-tratamentos e imobilização 

dos bioadsorventes em matrizes poliméricas sintéticas e/ou grafitadas ou em suportes inertes, 

aumentando o desempenho dos mesmos. 

Um ponto a ser questionado é que a maioria dos estudos consultados e selecionados 

para este trabalho realizam experimentos em batelada, mas poucos vão além e realizam 

experimentos em coluna. Os resultados em batelada contribuem bastante para uma possível 

aplicação industrial, afinal o sistema em batelada pode ser utilizado em escalas maiores. Porém, 

como é um sistema que apresenta certas desvantagens, como necessidade de áreas maiores para 

os equipamentos, o ideal seria que os estudos realizassem ensaios utilizando o sistema contínuo, 

como o de coluna de leito fixo, que costuma ser o preferido para escalas maiores. Quando há 
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estudos em sistema batelada e contínuo, pode-se inclusive comparar os resultados, observando 

como a eficiência de remoção e a capacidade de adsorção variam de acordo com o sistema de 

remoção. Resultados de ensaios em coluna também seriam interessantes para otimizar ainda 

mais o processo, pois o bioadsorvente poderia ser imobilizado, o que garante a vantagem de 

dispensar uma etapa de separação entre as fases líquida e sólida. 

Os estudos poderiam também realizar pelo menos um ensaio com amostra de efluente 

real utilizando os parâmetros encontrados como ótimos, o que permitiria concluir se o 

comportamento do bioadsorvente permanece positivo mesmo para efluentes reais, ou seja, que 

apresentam outros componentes além do metal, como matéria orgânica.  

Além disso, os estudos selecionados consideram determinadas faixas de valores para 

os parâmetros operacionais. Isso significa que fora dessas faixas os impactos causados pela 

variação desses parâmetros pode não ser tão previsível. Por exemplo, a maioria dos estudos 

avalia concentrações iniciais de metal até 300 mg/L. É possível que não sejam encontrados 

resultados tão promissores em concentrações mais altas de metal. Há ainda outros parâmetros 

que geralmente não são tão explorados, como velocidade de agitação e tamanho de partícula do 

bioadsorvente.  

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de experimentos adicionais para avaliar 

os métodos de remoção de Pb (II), Cd (II) e Ni (II) por cascas de pepino, cascas de laranja e 

sementes de tâmara, respectivamente. Esses experimentos adicionais podem consistir em: 

investigação mais detalhada da estrutura desses materiais e o tipo de interação que ocorre com 

os metais; ensaios com amostras de efluentes reais envolvendo a presença de outras espécies 

químicas; ensaios em sistema contínuo com amostras sintéticas e amostras reais; ou mesmo 

trabalhos de modelagem e simulação para o processo de bioadsorção por esses materiais. 

Sugere-se também uma análise de viabilidade técnico-econômica dos métodos de remoção de 

metais pesados de efuentes por bioadsorção, de modo a explorar mais profundamente os custos 

totais envolvidos, e não apenas do material bioadsorvente utilizado. 
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