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RESUMO 

Este trabalho apresenta estudos técnicos para o tratamento final de efluentes 
líquidos contendo concentrações residuais de metais pesados. O processo em estudo 
consiste na utilização da biomassa seca de plantas aquáticas como um material sorvente de 
elementos metálicos. O fenômeno ocorre por reações de troca iônica com grupos 
superficiais ácidos presentes nas plantas. A sorção dos metais pesados dissolvidos segue o 
modelo de adsorção de Langmuir. Valores máximos de acumulação foram de 1,5 meq/g 
para o P. lucens ; 0,9 meq/g para a S. lwrzogii e 0,7 meq/g para a E. crassipes. Os 
biomateriais podem ser utilizados em colunas de percolação com Jeito empacotado, sendo 
possível a utilização em vários ciclos de sorção/dessorção. Estudos em escala de laboratório 
mostraram" que o pró"cesso é eficiente no tratamento, como um. estágio de polimento, do 
efluente de uma indústria de galvanoplastia. Os resultados de remoção dos metais Cr (III), 
Ni (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II) e Pb (II) pelas plantas Potamogeton lucens, Salvinia 
herzogii e Eichhomia crassipes são discutidos em termos das propriedades superficiais dos 
biossorventes, química da solução aquosa e da cinética do processo. 

Palavras-chave: tratamento de efluentes - biossorção - plantas aquáticas- metais pesados. 

ABSTRACT 

This paper presents technological studies for tbe treatment of industrial wastewaters 
containing residual concentration of heavy metais. The process studied is based on tbe 
utilization of aquatic plant biomasses as sorbent materiais. The sorption mechanism occurs 
by an ion exchange reaction between dissolved metal ions witb acid groups present on the 
plant SUiface. Sorption followed the Langmuir isotherm and maximum metal uptake values 
was attained at about 1,5 meq/g for P. lucens, 0,9 meq/g for S. herzogii and 0,7 meq/g for 
E. crassipes. The biomaterials can be used in packed bed columns, in severa! 
sorption/desorption cycles. Studies at laboratory scale showed that tbis process is efficient 
in tbe treatment of an electroplating wastewater as a polishing Slage. Sorption results of Cr 
(III), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II) e Pb (II) by Potamogeton ~ucens, Salvinia herzogii 
and Eichhomia crassipes are discussed in terrns of tbe surface properties of the biosorbents, 
aquatic chemisty and kinetic data. 

Keywords: wastewater treatmeut - biosorption - aquatic plants - hea.vy metais. 
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INTRODUÇÃO 

O problema da contaminação de águas por metais pesados tem recebido uma 

crescente atenção em relação à sua toxicidade ao meio aquático e à vida humana. Diversas 

indústrias produzem efluentes com metais peSados sob forma dissolvida, exigindo 

tecnologias de tratamento eficientes e de baixo custo. Como exemplos, pode-se citar a 

indústria mineral, metalúrgica, de pigmentos, de baterias, fotográfica e do couro [ 1]. A 

Organização Mundial da Saúde considera as indústrias mineral e metalúrgica como as 

maiores poluidoras do meio ambiente com metais pesados. 

O tratamento de tais efluentes é basicamente realizado por precipitação

sedimentação. Porém, esse processo muitas vezes não permite atingir as concentrações 

residuais de metais exigidas pela legislação, necessitando de uma etapa posterior de 

tratamento. Na região da grande Porto Alegre, as indústrias metalúrgicas, em especial as de 

galvanoplastia, encontram difiCÚldades no tratamento de seus efluentes. No interior do RS, 

a lavra e o beneficiamento de minérios sulfetados acarretam também em grandes volumes de 

águas contaminadas com metais pesados. 

Alguns dos processos que poderiam ser aplicados no tratamento final de efluentes 

são a microfihração, osmose reversa, troca iônica e sorção *. Atualmente, os processos com 

membrana, devido ao seu custo proibitivo, não têm sido aplicados no tratamento de 

efluentes. Resinas de troca iônica também apresentam um alto custo, US$ 8 a 20 por 

kilograma, não sendo utilizadas regionalmente. As resinas ainda apresentam como 

desvantagem a faha de seletividade entre metais pesados e outros cátions não tão tóxicos 

como Na •, C a +2 e Mg +2 [2,3]. 

A aplicação de comunidades de macrófitos aquáticos, entre as quais a Eichhornia 

crassipes, têm sido estudadas na remoção de metais pesados dissolvidos em solução aquosa 

[4-10]. Entretanto, três principais desvantagens decorrem dessa prática: (a) quando não 

disponíveis, há a necessidade de construção de lagoas de macrófitos; (b) metais pesados 

produzem efeitos fitotóxicos nas plantas, resultando na inibição da síntese de clorofila e 

necrose dos tecidos vegetais [11-13]; (c) grandes volumes de biomassa contaminadas com 

metais pesados têm que ser dispostos em locais adequados. 

Este traballio apresenta estudos tecnológicos para o tratamento de efluentes 

industriais contendo metais pesados com a biomassa seca das plantas aquáticas 

Potamogeton lucens, Salvinia herzogii e Eichhomia crassipes. Essas espécies existem em 

abundância nos recursos hídricos do Brasil e apresentam uma alta capacidade de 

reprodução, sendo, portanto, íuna fonte renovável e de baixo custo de material sorvente. A 

•- Neste trabalho, o termo sorção é aplicado como genérico para caracterizar processos de absorção 
e adsorção. 
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utilização da biomassa morta, comparada com sistema vivos, apresenta vantagens em 

relação a conservação, transporte e manuseio, sendo possíveis de serem utilizadas como um 

simples material sorvente. A ênfase foi dada ao P. lucens, pois apresenta a mais alta 

capacidade de remoção de metais entre as espécies estudadas. O objetivo final é estudar um 

material de baixo custo para atingir valores próximos da concentração "zero", dentro dos 

padrões cada vez mais exigentes estabelecidos pela legislação. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Biossorventes 

As plantas aquáticas P. lucens e S. herzogii foram coletadas na Lagoa do Gentil 

(Tramandaí- RS) e a E. crassipes na Barragem da Lomba do Sabão (Viarnão - RS). As 

plantas foram lavadas, secas a 60°C e moídas para granulometria inferior a 4,0 mm ou 

0,59 mm O procedimento de preparação dos biossorventes está apresentado 

esquematicamente na Figura I. 

1 - Pofamogeton ,_ 

2 - ..,.,. ,.,_,. 

3 - Elchhom,. cntaalpea 

I Coletal 

~ 
I LIIVIIgem j 

~ 
I Sec•g•m - eooc 1 

,j, 

I Mo•gem I 
,j, 

I PenelramentOJ 
.j. 

I Emb•l•gem I 
.j. 

M•terl•l eorvente F7l 
l2_:j 

Figura I. Procedimento de preparação da biomassa. 

Reagentes e soluções 

As soluções sintéticas de metais foram preparadas a partir dos sais, Na2S04, 

CaCh.ZH20, Cr2(SO.)J, Ni.S0 •. 6H20, CuS04.5H20, ZnS0 •. 7H20, CdS04.8/3.H20 e 

Pb(N03)2. Ajustes no pH foram feitos com H2SO• ou HN03 e NaOH. Água deionizada foi 

empregada em todos os estudos realizados em batelada e água potável nos estudos em 

coluna de percolação. 
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Os agentes tensoativos aplicados foram: nonil-fenol condensado com óxido de 

etileno comercial ( arcopal-60), óleo de pinho comercial e oleato de sódio analítico. 

Um efluente industrial contendo concentrações residuais de niquei, cobre e zinco foi 

fornecido por uma indústria típica de galvanoplastia situada no Município de Canoas - RS. 

Caracterização das biomassas 

A densidade "bulk" e a retenção de água foram determinadas através dos métodos 

da ABNT. A densidade aparente foi medida por picnometria utilizando álcool etílico 96°GL. 

A área superficial dos materiais sorventes foi medida pelo método de adsorção de 

azul de metileno [ 14]. Volumes de 100 mi contendo várias concentrações de azul de 

metileno foram agitados em frascos de vidros por I hora a 25°C com O, l g de biossorvente. 

Experimentos cinéticos preliminares indicaram que esse tempo é suficiente para atingir o 

equilíbrio. Subseqüentemente, a concentração final do corante na solução foi determinada 

por espectrofotometria a 656 nru. A adsorção do corante seguiu o modelo de Langmuir c a 

área superficial foi calculada a partir da saturação assumindo que a molécula de azul de 

metileno tenha uma área projetada de I 08 A 1 

A caracterização da composição bioquímica dos biomateriais em termos de 

proteínas, óleos e graxas, carboidratos e cinzas seguiram os procedimentos descritos no 

"Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricultura] Chemists" [ 15]. As 

análises de proteínas foram realizadas pelo método de Kjeldahl. O fator de multiplicação 

empregado para a relação nitrogênio-proteínas foi 6,25. Óleos e graxas foram medidos por 

extração em éter de petróleo e o teor de cinzas determinado gravimetricamente por queima 

a 550"C. O conteúdo de carboidratos foi calculado pela diferença da massa total e a massa 

de proteínas, óleos e graxas e cinzas. Os resultados foram ex-pressos em base seca, 

corrigidos pela análise de umidade realizada a 105"C durante I hora. 

A técnica descrita por Simon [3] foi utilizada para caracterizar qualitativamente as 

propriedades de troca iônica dos materiais sorventes. A concentração de grupos carboxila 

foi detenninada pelo método do acetado de bário [ 16] e a acidez. total pelo método do 

hidróxido de bário [17]. A quantidade de grupos o~·idrila foi determinada pela diferença da 

acidez total e da concentração de grupos carboxila. 

t:studos de sorção em batelada 

Os ex11erimentos de sorção foram realizados em frascos contendo I 00 mi de solução 

de metal pesado contendo 0,2 g de biossorvente. O material suspenso foi continuamente 

agitado por um período de 30 minutos a temperatura constante. Após o término da 

agitação. o pH de equilíbrio foi medido e a suspensão filtrada em polipropileno. As soluções 

550 



filtradas foram acidificadas e embaladas conforme sugerido pelo "Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater"[l8]. Os metais foram analisados por absorção 

atômica. 

As isotermas foram realizadas a 25°C pela variação da concentração inicial de íons 

metálicos e mantendo constante a massa de biossorvente. Nas isotermas, aplicou-se o 

modelo de Langmuir, que descreve a reação de sorção como: 

m= M.b.C 
(l + b.C) 

ou pela sua forma linearizada 

ç = _ _l__ + _ç_ 
m b.M M 

onde: m = massa de soluto sorvido por unidade de massa do sorvente 

( l) 

(2) 

M = constante que expressa a massa de soluto sorvido por unidade de massa 
do sorvente na saturação 

C = concentração do soluto no equilíbrio 

b = constante relacionada com a energia de sorção 

Estudos em coluna de percolação 

Estudos de sorção de forma contínua foram realizados em urna coluna cilíndrica de 

2,5 cm de diâmetro com 4 gramas de biossorvente em granulometria inferior a 4,0 mm. 

Cada ciclo de sorção foi realizado com 24 litros de uma solução 12 mg/1 de cobre a um 

fluxo de 70 ml/min ou 1,5 volumes de leito por minuto. Após a saturação, a biomassa foi 

regenerada com uma solução 0,5% HCl e neutralizada com uma solução aquosa a pH 8,8 

+/- 0,2. 

A acumulação de met3i no biossorvente em um ciclo de sorção na coluna de 

percolação foi calculada pela seguinte expressão: 

M =V. Co~.EA 
m 

onde: M = massa de metal sorvido por unidade de massa de biossorvente 

V = volume tratado 

C = concentração de metal no volume tratado v 

Co = concentração inicial do metal 

FA = fração da área hachureada pela área total do ciclo 

m = massa de biossorvente 
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RESULTADOS 

Algumas das propriedades das plantas aquáticas em estudo estão resumidas na 

Tabela I. As partículas do P. lucens, em granulometria inferior a 0,59 mm, apresentam uma 

densidade "bulk" da ordem de O, 15 glcm3 e a S. herzogii e a E. crassipes, de 

aproxiw~:lamente O, 13 glcm3 As partículas do P. lucens apresentam uma densidade 

aparente de 1,2 glcm3 e a S. herzogii e a E. crassipes, de I, 1 glcm3
. Os valores de retenção 

de água mostram a grande capacidade desses materiais em absorver água, cerca de 3 a 4 

vezes o valor em massa da planta seca. Todos os biossorventes apresentam uma alta área 

superficial. Medições realizadas pelo método de adsorção de azul de metileno indicaram 

valores da ordem de 415 m2/g para o P. lucens, 270 m2/g para a S. herzogii e 250 m2/g para 

a E. crassipes. 

O comportamento de troca iônica das biomassas é típico de materiais catiôoicos 

fracos. O teor de grupos carboxila foi medido em 1,5 meq/g para o P. lucens, 0,9 meq/g 

para a S. herzogii e O, 7 meqlg para a E. crassipes. Os grupos oxidrila, determinados pela 

diferença entre a acidez total e o conteúdo de carboxilas, foi medido em 1,3 meq/g para o P. 

lucens, 2,2 meq/g para a S. herzogii e 0,9 meq/g para a E. crassipes. A maior concentração 

de grupos carboxila· na superficie do P. lucens pode ser decorrente do maior teor de 

proteínas nesse biossorvente. 

Tabela I. Propriedades dos biossorventes. 

Propriedade P. lucens S. herzogii E. crassipes 

Tamanho das partículas < 0,59mm < 0,59 mm < 0,59 mm 
Massa específica "bulk" 0, 15 g/cm3 0,13 g/cm3 O,l3 .g/cm3 

Massa específica aparente 1,2 g/cm3 1,1 g/cm3 1,1 g/cm3 

~etenção de água 3,1 g/g 4,2 g/g 3,2 g/g 
Area superficial específica 415m2/g 270 m2/g 250 m2/g 

Proteínas 21,7% 11 ,5% 10,0% 
Carboidratos 66,0% 77,2 % 69,0 % 
Lipídeos 0,9% 1,1 % 0,7% 
Cinzas 11,4 % 10,2% 20,3% 

Comportamento de troca iônica catiônico fraco catiônico fraco catiônico fraco 

Grupos carboxila 1,5 meq/g 0,9 meq/g 0,7 meq/g 
Grupos oxidrila 1,3 meq/g 2,2 meq/g 0,9 meq/g 
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Figura 2. Isotermas de sorção de níquel, cobre e zinco pela planta aquática 

P. lucens (25°C). 

A Figura 2 apresenta resultados comparativos de sorção dos elementos níquel, cobre 

e zinco pelo P. lucens. As isotermas seguem o modelo de adsorção de Langmuir como 

exemplificado para o cobre na Figura 3. Os coeficientes de correlação e as constantes do 

modelo, calculadas para diversos metais pesados, estão resumidos na Tabela II, que também 

apresenta resultados obtidos com as plantas S. herzogii e E. crassipes. A massa de metal 

sorvida por unídade de massa de biossorvente (M) estão expressas em mg/g, mmollg e 

meq/g. 
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Figura 3. Isoterma de sorção de cobre pelo P.lucens linearizada pelo modelo de Langmuir. 
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Tabela II. Constantes do modelo de Langmuir obtidos de isotennas (25"C) em pH 5.5 +/- 0,2. 

Biossorvente CC b (1/mg) M (mglg) M(mmollg) M (meq/g) 

P. lucens - Pb (II) 0,854 0,25 141 ,0 0,68 1,36 
P. lucens - Cd (II) 0,998 0,40 61,4 0,55 !,lO 
P. lucens - Zn (II) 0,841 0,19 32,4 0,50 1,00 
P. lucens - Cu (II) 0,998 0,30 40,8 0,64 1,28 
P. lucens - Ni (II) 0,961 0.22 22,9 0,39 0,78 
P. lucens - Cr (III) 0,718 1,65 22,4 0,43 1,29 

S. herzogii - Zn (II) 0,972 0,28 18,1 0,27 0 ,55 
S. herzogii - Cu (II) 0,997 0,44 19,7 0,31 0,62 
S. herzogii - Ni (II) 0,994 0,37 14,4 0,24 0,49 

E. crassipes - Zn (II) 0,998 0,22 19,2 0,29 0,59 
E. crassipes - Cu (II) 0,998 0,23 23,1 0,36 0,73 
E. crassipes - Ni (II) 0,995 0,23 11,6 0,20 0,40 

A eficiência de remoção dos metais é controlada pelo pH de equilíbrio do meio. A 

Figura 4 mostra que a máxima remoção de cobre pelo P. lucens ocorre entre pH 5,5 e 6,6. 

Nesse pH o elemento cobre está presente na fonna iônica Cu+1 como mostrado no diagrama 

das espécies de cobre em solução aquosa (Figura 5 ). A sorção não ocorre em valores baixos 

de pH ou quando o cobre precipita como Cu( OH),. O hidróxido insolúvel não adere 

7~ 
c::::-

l . 
I! â 11 

.: 4 

1!. CIU&IpM 
l' 

pH 

~ 

• 10 12 

Figura 4. Efeito do pH do meio na sorção de cobre pela biomassa do P. lucerlS. 

Concentração inicial de cobre de 6,0 mg/1 e 2 g/1 de biossorvente. 
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Figura 5. Diagrama das espécies hidrolisadas de cobre em solução aquosa. Calculado a 

partir das constantes de equihbrio de Baes e Mesmer [19). Concentração de cobre: 

6,3 mg/1 (I X 1 o·• M). 

na interface sorvente/solução, de modo que o metal é somente removido quando presente 

na forma iônica Cu •2 

O efeito da presença de íons Na• e ca•2 na remoção de cobre pela biomassa da 

planta aquática P. lucens é apresentada na Tabela lU. Repara-se que não há interferência 

desses cátions para concentrações equimolares de Na•rcu•2 ou ca•2/Cu•2 Em concentração 

100 vezes superior de Na•2 ou ca•2
, a influência foi mínima. Isso demonstra que o 

biomaterial apresenta seletividade na remoção de elementos metálicos de transição em 

relação a certos elementos metálicos alcalinos e alcalino-terrosos. 

Tabela III. Efeito da concentração de Na • e C a •2 na sorção de cobre pelo P. lucens. 

Cone. de íon interferente Cone. inicial de Cu Cone. final de Cu 
(mg/1} (mg/1} (mg/1} 

Na• 0,0 6,3 0,3 
• Na• 2,3 6,3 0,3 

Na• 230 6,3 0,5 

ca•2 0,0 6,3 0,3 
• ca•2 4,0 6,3 0,3 

ca•2 400 6,3 0,7 

• Concentrações equimolares de Na•tcu•2 e ca•2/Cu•2 (lxl04 M). 
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Tabela IV. Efeito da concentração de agentes tensoativos na sorção de cobre pelo P. 

lucens. 

Cone. de tensoativo Tensão superficial Cone. inicial de Cu Cone. final de Cu 
(m&'l) (mN/m) (mg/1) (mg!l) 

<?leo de pinho 1,0 72,0 6,3 0,2 
<?leo de pinho lO 62,0 6,3 0,2 
Oleo de pinho I 00 45,5 6,3 0,2 

Arcopal60 1,0 56,0 6,3 0,2 
Arcopal60 lO 39,0 6,3 0,2 
Arcopal60 100 33,0 6,3 0,3 

Oleato de Na 3,0 72,0 6,3 0,2 
• Oleato de Na 30 63,0 6,3 1,8 

Oleatode Na 300 41 ,0 6,3 4,5 
~--L__~---~ -- ---

• Concentrações equimolares de oleato de sódio/Cu., (I x I 04 M). 

A Tabela IV apresenta o efeito da presença dos agentes surfactantes óleo de pinho, 

arcopal-60 e oleato de sódio da remoção de cobre pelo P. lucens. Os agentes não iônicos 

óleo de pinho e arcopal 60 não interferiram na sorção. Porém, o agente tensoativo oleato de 

Na, em concentrações acima de 30 mg/1, prejudicou substancialmente a remoção de cobre 

pelo biossorvente. 

g 

0.1 

0.1 

0.4 

0.2 

Elulflo 
HCI (0,1,.) 

o~~~~~~~~~ 

o a 10 1a 20 2a ao :ta 40 

Volume (I) 

Figura 6. Ciclo de sorção/dessorção com o P. lucens em coluna de percolação. 
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Figura 7. Efeito do número de ciclos de sorção/dessorção na acumulação de cobre pela 

biomassa do P. lucens. 

A Figura 6 apresenta a curva de saturação obtida em estudos realizados em uma 

coluna de adsorção de laboratório preenchida com a biomassa do P. lucens. A capacidade 

de sorção de cobre em função do número de ciclos é mostrada na Figura 7. Pode-se 

obseiVar que no primeiro ciclo a acumulação de cobre é de aproximadamente 40 mg/g, em 

acordo com o valor obtido através do modelo de LangmuiT. Mesmo após 50 ciclos de 

sorção/dessorção, a biomassa mostrou, ainda, uma capacidade de acumulação de 20 mg/g. 

A concentração residual de metais pesados em um efluente de galvanoplastia tratado 

pelo processo convencional de precipitação-sedimentação é apresenta na Tabela V. As 

concentrações residuais de Ni e Zn estão acima dos níveis de emissão exigidos pela 

legislação. Entretanto, o posterior tratamento do efluente em uma coluna de percolação 

Tabela V. Sorção de íons metálicos de um efluente de galvanoplastia (lO litros) em'uma 
coluna de percolação com 4 g de P. lucens. 

Efluente de g~~lvanoplastia Após tratamento com P. lucens Nível de emissão exigido 

Cr- 0,0 mgll C r- 0,0 mgll C r- < 0,5 mgll 
Ni - 1,7 mgll Ni- 0,8 mgll Ni- < 1,0 mgll 
Cu-0,1 mgll Cu- 0,0 mgll Cu- < 0,5 mgll 
Zn- 2,2 mgll Zn- 0,6 mgll Zn- < 1,0 mgll 

pH8,1 pH6,2 pH 6,0-8,0 
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com P. lucens pennitiu a redução da concentração de metais para níveis aceitáveis. Deve-se 

considerar que este tipo de efluente contém, ainda, substanciais concentrações de outros 

elementos metálicos (Na+, Ca +2
, Mg+2 e Fe+3

), agentes tensoativos e cianetos metâlicos. 

DISCUSSÃO 

As biomassas dos macrófitos aquáticos P. lucens, S. herzogii e E. crassipes são 

bons sorventes de metais pesados, sendo o P. lucens o que apresenta a maior capacidade de 

sorção. A alta capacidade de sorção é decorrente da elevada área superficial e da elevada 

concentração de grupos carboxila nos materiais. O recobrimento superficial variou de 2,0 a 

7,5 % dependendo da valência, massa atômica, raio atômico do metal e da concentração de 

sítios ativos na planta. 

Os sítios responsáveis pela biossorção foram caracterizados como grupos ácidos 

presentes na superficie das plantas. Isso foi demonstrado por estudos adicionais conduzidos 

com a biomassa na forma hidrogenada, que mostraram a correlação entre o número de 

equivalentes-grama de íons metálicos sorvidos e o número de equivalentes-grama de íons 

ft liberados para o meio aquoso. O principal. grupo responsável por essa reação de troca 

iônica foi identificado como o ·carboxila (Tabela I), que pennite descrever a reação de troca 

iôníca, para o metal cobre por exemplo, como: 

I- COOH 

Biomassa I -COOH + Cu+2 
1-co~ 

Biomassa I deu 
-CO 

+ 2ft (4) 

A presença de outros grupos ácidos, como tio! ou sulfonatos, não foi 

quantitativamente medida neste trabalho, mas provavelmente possuem uma menor 

importância no fenômeno. Uma alta concentração de grupos ácidos fortes nos tecidos 

vegetais é improváve~ uma vez que a capacidade de sorção dos metais é reduzida em 

valores baixos de pH. O fenômeno de troca iônica também foi sugerido como o responsável 

pelas propriedades de sorção de musgos [20,21] e cascas de árvores [22]. 

A sorção do metal cobre pelos biossorventes mostrou-se seletiva em relação ao íons 

Na+ e Ca+2
, comumente presentes em água residuárias. O fenômeno de sorção também não 

sofreu interferência de agentes tensoativos não-iônícos, como óleo de pinho ou nonil-fenol 

condensado com óxido de etileno. Entretanto, a presença do tensoativo oleato de sódio 

prejudicou signíficativamente a remoção do metal cobre do meio aquoso. Isso deve-se ao 

fato de que parte dos íons cobre presentes no líquido agiram quimicamente com os grupos 

carboxila do tensoativo, formando um composto insolúvel. 
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Estudos em coluna de percolação mostraram que o P. lucens pode ser utilizado em 

vários ciclos de sorção/dessorção. O biossorvente saturado pode ser regenerado com 

soluções ácidas diluídas, deslocando a reação (4) no sentido contrário. A cinética de 

biossorção é alta e descrita por urna reação de segunda ordem, como reportado 

anteriormente [23,24]. Isso permite um alto fluxo de percolação, da ordem de 1 volume de 

leito por minuto. Problemas de entupimento do leito ou de formação de canais preferenciais 

de escoamento não foram observados. 

O tratamento em escala de laboratório de um efluente de galvanoplast.ia permitiu 

atingir as concentrações residuais de metais exigidas pela legislação. Dessa forma, a 

utilização da biomas..<;a em colunas de percolação parece ser uma alternativa de grande 

potencial para o tratamento final (como forma de polimento) de efluentes industriais. Sob o 

aspecto econômico, os custos de implantação e operação são semelhantes ao de qualquer 

processo de tnitamento por adsorção. Os custos relativos ao material soivente, que 

correspondem a aproximadamente 40% sobre esse estágio do tratamento, são basicamente 

de secagem e transporte. De acordo com Kuyucak [25], qualquer material biossorvente 

especialmente produzido para tratamento de efluentes apresenta um custo menor do que 

resinas de troca iônica. 

CONCLl!SÕES 

A remoção de metais pesados de efluentes líquidos pela biomassa de macrófitos 

aquáticos mortos ocorre pelo fenômeno de troca iônica, apresentando um comportamento 

semelhante ao de materiais catiônicos fracos. Esses biomateriais podem ser utilizados 

eficientemente em colunas de percolação com leito empacotado, onde vários ciclos de 

sorção/dessorção podem ser realizados. As principais vantagens do processo são a alta 

cinética, a seletividade na remoção de metais de transição em relação a metais alcalinos e 

alcalíno-terrosos, a possibilidade de recuperação dos metais removidos e o baixo custo do 

material sorvente. Por fim, esses estudos mostraram que a alternativa sugerida no presente 

trabalho é de grande potencial para o tratamento final de efluentes industriais líquidos 

contendo concentrações residuais de metais pesados. 
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