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RESUMO
Biomassa (Sargassum sp.) não-viável foi imobilizada em uma matriz de alumina
através de processo Sol-Gel. As esferas foram obtidas através de precipitação, em
hidróxido de amônio, de gotas de uma dispersão composta por, i) sol de alumínio ; ii)
biomassa; iii) caolirn; iv) PVA; e, v) etanol. Após a secagem, as esferas foram
caracterizadas quanto a algumas propriedades físicas e químicas como: resistência
mecânica à compressão (6,0 Kgflesfera) e porosidade (7,21%). As esferas
biossorventes são utilizadas na remoção de íons de metais pesados em baixas
concentrações (<100 mg/1). As isotermas de adsorção para a biomassa livre e
imobilizada foram obtidas e demonstraram que a capacidade de biossorção de cádmio
da biomassa imobilizada foi apenas 8,86% inferior a da biomassa livre, para uma
concentração inicial de Cd de 500 mg/1. Uma amostra do biossorvente, com cádmio
adsorvido, foi observado em microscópio eletrônico de varredura (MEV) e sua
composição analisada com o auxílio de um detetor EDS acoplado ao microscópio. Esta
análise permitiu avaliar a composição da esfera biossorvente ao longo de seu diâmetro,
e mostrou que o cádmio se distribuiu uniformemente ao longo da seção transversal da
esfera.
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1 INTRODUÇÃO
As leis de controle ambiental, refletindo uma tendência mundial de maior
preocupação com a preservação e recuperação do meio ambiente, tem determinado
limites cada vez mais estreitos de contaminação das águas por rejeitos tóxicos. Como
resultado, as empresas tem de se adequar à nova realidade legal e cultural do planeta,
preparando-se para tratar seus efluentes líquidos, de forma a enquadrá-los nos limites
exigidos pela legislação ambiental.
Tais demandas tem levado diversos grupos de pesquisadores a buscar
alternativas mais baratas e eficientes para o tratamento de efluentes líquidos, contendo
materiais tóxicos (metais pesados, compostos orgânicos, etc.), especialmente técnicas
que possibilitem a recuperação e reciclagem dos rejeitos . De acordo com essa
tendência, a pesquisa de biossorventes, ou seja, materiais biológicos capazes de
acumular metais pesados, tem crescido exponencialmente, principalmente pelo !,'Tande
número de processos industriais que tem em seus efluentes grandes quantidades de
metais pesados. Além disso, os biossorventes são uma alternativa promissora para
descontaminação de águas geradas em minerações abandonadas (AMD), que
geralmente contém elevadas concentrações de metais pesados e pH baixo, devido a
biolixiviação ácida.
Atualmente, existe uma grande variedade de processos industriais que tem,
como parte do processo produtivo, etapas que envolvem processos fermentativos, por
exemplo, a indústria de medicamentos, a alimentícia, a de bebidas fermentadas, etc.
Essas atividades industriais geram, como subproduto ou rejeito, enormes quantidades
de diversos tipos de biomassa (bactérias, fungos, leveduras), de alto potencial como
biossorventes, garantindo o fornecimento de matéria-prima para a produção de
biossorventes a baixissimo custo.
A capacidade dos biossorventes de atuar eficientemente em baixas
concentrações, pH na faixa ácida (3,0 a 5,0), a sua rapidez e possível seletividade os
tomam cada vez mais atrativos como alternativa de tratamento de efluentes líquidos
contendo metais pesados, isoladamente ou como parte integrante de um sistema de
tratamento.
Entretanto, para a utilização técnica das diversas biomassas como biossorventes
em processos de larga escala é necessário imobilizar a biomassa de modo a conferirlhe caracteristicas mecânicas, de tamanho, forma e porosidade das partículas
adequadas a esta utilização. Este trabalho apresenta um método de imobilização de
biomassa não-viável que atende a estes requisitos.
2 METODOLOGIA
2.1 Processo Sol-Gel de produção de esferas
O processo Sol-Gel utilizado na imobilização da biomassa na forma de esferas é
um processo químico via úmida, no qual gotas de uma solução contendo a biomassa
são solidificadas por reação química de precipitação de um hidróxido metálico. A
solução contida nas gotas, denominada "solução de alimentação", é composta de uma
solução parcialmente neutralizada de nitrato de alurninio (sol de alumínio), de uma
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fase sólida composta de biomassa seca e mo ída (alga Sargassum sp.), de uma solução
de álcool polivinílico (PVA) e de etanol. (Vieira, 1997)
As gotas são produzidas por um si stema mecânico, constituído por um vibrador.
ao qual se acopla um bocal de diâmetro específico (por exemplo: 2,05 mm) . Devido a
tensão superficial, ao se desprenderem do bocal, as gotas assumem forma cada vez
mais esférica à medida em que caem em direção à superficie da solução amoniacal
contida na coluna de vidro do equipamento denominado Coluna de Precipitação e
mostrado esquematicamente na Figura I. Durante a queda, as gotas atravessam uma
atmosfera de amônia, quando então, ocorre a seguinte reação na superficie das
mesmas:

sendo que "X" pode assumir os valores I e 3, dependendo da temperatura e do pH do
meio de precipitação. Essa reação forma uma película de caracteristica gelatinosa em
tomo de toda a superficie da gota, conferindo-lhe resistência ao impacto com a
superficie da solução amoniacal, contida na coluna de precipitação. A sobrevivência
das gotas ao impacto depende da velocidade de formação da película gel e da natureza
elástica do gel formado. Para se alterar a velocidade de formação da película gel , atuase na natureza da solução de alumínio. Assim, ao ínvés de realizar a precipitação a
partir de urna solução verdadeira, faz-se com uma dispersão coloidal denominada
"sol". Para aumentar a natureza elástica do gel, adiciona-se o PV A, responsável pela
redução da deformação das gotas no momento do choque (Santos, 1990).
Durante o percurso na coluna, as esferas gelatinosas resultantes continuam a
sofrer a reação de precipitação, devido a difusão da solução amoniacal para o seu
interior. As esferas são então coletadas em um recipiente plástico localizado no fundo
da coluna. Após o término do gotejamento, o recipiente plástico contendo as esferas e
parte da solução amoniacal é retirado e fica em repouso por um periodo suficiente para
a reação se completar. As esferas são então retiradas da solução amoniacal, sofrem
várias lavagens com água deionizada para remoção do nitrato de amônio, e são
submetidas à secagem a 353 K por 24 horas sem a destruição da biomassa imobilizada.

2.2 Caracterizações físicas e químicas das esferas
Os diâmetros das esferas foram determinados com o auxílio do Comparador
Ótico PJ 300, da MITUTOYO. Esse equipamento foi especialmente projetado para
medir forma ou dimensão de peças, as quais são ampliadas e projetadas sobre urna tela
onde são realizadas as medidas. A precisão do equipamento é de I o- 3 mm (Ferreira.
1977). Foram realizadas medidas em 30 esferas em duas direções perpendiculares
entre si . Com os resultados determinou-se a média aritmética e o desvio padrão para as
duas direções de medida de cada batelada de esferas. Adotou-se como diâmetro
representativo da batelada, a média entre o diâmetro "X" médio e o diâmetro "Y"
médio.
A determinação da resistência mecânica à compressão das esferas foi realizada
em um Equipamento Universal INSTRON para testes mecânicos, modelo FLOORMODEL (TT.DM), pertencente ao CDTN . O equipamento registra em gráfico a evolu-
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ção da carga aplicada por um cabeçote no corpo de prova (esfera), medida em Kgf.
Quando o corpo sofre uma fratura, ocorre uma brusca variação na carga aplicada às
células de carga (balança analítica), que é registrada no gráfico como um pico. Nesse
ponto, o teste é interrompido e o valor da carga aplicada no momento da fratura é
registrado como o limite de resistência mecânica à compressão da esfera (Filho, 1975).
Foram realizadas medidas de resistência em lO esferas e a média adotada como o valor
da resistência mecânica à compressão da batelada.
Foram realizados testes de calcinação das esferas contendo a biomassa
imobilizad~ com o objetivo de determinar sua composição experimental e,
posteriormente, comparar com a composição teórica. Os testes consistiram em
submeter-se uma massa de esferas à calcinação e determinar a variação do peso, antes
e depois do tratamento térmico. A calcinação foi realizada em fomo tipo mufla, a uma
temperatura de 873 K, ao ar, por uma hora. A taxa de aquecimento foi de 20" por
minuto.
A determinação da composição teórica das esferas secas foi feita a partir dos
dados de fabricação dos reagentes, e da composição das soluções de alimentação de
cada batelada de esferas. Assim, o cálculo das quantidades teóricas da esfera seca
foram realizados como se segue:
• Biomassa = massa de biomassa na solução de alimentação (g).
• Caolim = massa de caolim na solução de alimentação (g).
• PVA = (volume de solução de PVA na solução de alimentação (mi)) x
(concentração da solução de PVA (g/ml)); e,
• Alumina = ((concentração molar de alumínio no sol) x (volume de sol na
solução de alimentação (l)) x (peso molecular da alumina (g/gmol)))/2 .
Os dados de composição percentual experimental das esferas foram calculados
a partir dos testes de calcinação, cujos resultados permitiram estimar as quantidades de
matéria inorgânica (caolim e alumina) e orgânica (biomassa e PVA) contidas nas
esferas. Para realizar a avaliação individual do caolim, da alumina, do PV A e da
biomass~ determinou-se o percentual teórico de caolim e alumina; PV A e biomassa, e
utilizou-se esses valores para determinar o percentual experimental desses
componentes nas esferas.
A determinação da área superficial específica (BET) das esferas foi realizada
em um equipamento AUTOSORB I da QUANT ACHROME e a determinação de sua
porosidade foi feita em um picnômetro de mercúrio AUTOPORE lii da mesma marca.

2.3 Determinação da capacidade de biossorção
Para avaliação da capacidade de biossorção da biomassa livre ou imobilizada,
normalmente são determinados dois parâmetros, obtidos à partir de dados
experimentais submetidos ao modelo de Langmuir para adsorção (Volesky, 1990),
quais sejam:
1. Capacidade de carregamento "q.": valor teórico, obtido através do modelo de
Langmuir, que permite avaliar-se a quantidade de íons necessária para a
formação de uma monocamada de um determinado tipo de metal adsorvido,
medido em miligramas do íon por grama de biossorvente.
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2. Coeficiente "b": parâmetro do modelo de Langmuir, que representa a razão
entre a constante cinética de dessorção e a de adsorção, quando o sistema
biomassa/solução atinge o equilíbrio. Esse parâmetro pode ser relacionado
com o grau de afinidade existente entre a biomassa e o íon metálico em
estudo.
Os dados experimentais são obtidos através de testes de biossorção. Nesses
testes, as biomassas livre e imobilizada são submetidas ao contato com uma solução do
íon de interesse, por um tempo suficiente para que se estabeleça um equilíbrio entre a
quantidade de íons adsmvida e sua concentração em solução. A capacidade de
biossorção é calculada de acordo com a expressão (a):
V.(C;- C1 )
q = ---'--'--:...:..

m

(a)

onde: "q", é a capacidade de biossorção, em mg do íon/g de biomassa; "V", é o volume
da solução; "C;" e "Cr" são, respectivamente as concentrações inicial e final do íon na
solução; e, "m", é a massa de biomassa.
A equação de Langrnuir, utilizada para determinação da capacidade de
carregamento "q." e do parâmetro "b", é a seguinte:
Ct
1
Ct
= +-q
b.qs qs

-

(b)

A expressão (b) mostra que o gráfico de "Cv'q" em função de "Cf' é uma reta,
quando os dados experimentais se ajustam ao modelo de Langmuir. O coeficiente
angular da reta obtida será igual a "1/q.", e a interseção com o eixo das ordenadas senl
igual a "1/bq;'. Desse modo, pode-se obter os parâmetros "b" e "q," a partir das
informações obtidas no gráfico "Cv'q" x "Cr" (Coelho, 1984 ).
2.3.1 Determinação da capacidade de biossorção da biomassa livre
Realizaram-se dois testes de biossorção para determinação da capacidade de
biossorção da biomassa livre . Um teste foi realizado com a biomassa Sargassum sp.
seca, moída e submetida a 03 lavagens com água deionizada, OI lavagem com uma
solução de ácido nítrico, O, l M, seguidas de mais 02 lavagens com água deionizaàa,
cada lavagem durando aproximadamente 10 minutos. O outro teste, foi realizado com a
mesma biomassa, submetida a uma lavagem com uma solução básica de NH 4 0H (3,5
molar), seguida de 02 lavagens com água deionizada, cada lavagem durando também
I O minutos. Ambas as biomassas foram secas, após as lavagens, por 24 horas na faix a
de temperatura de 333 a 353 K, como ocorre durante o processo Sol-Gel.
O objetivo desses testes foi determinar um padrão de referência para ser
utilizado na avaliação da capacidade de biossorção da biomassa imobilizada nas
esferas e, indiretamente, a influência do pH na capacidade de biossorção da biomassa.
Os testes foram realizados em triplicata, e são descritos a seguir:
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1. Prepararam-se soluções de cádmio com concentrações iniciais teóricas de 10,
50, 100, 250 e 500 mg /1.
2. Pesaram-se, para cada concentração inicial, três amostras de
aproximadamente O, 1 g de cada biomassa.
3. Colocaram-se as amostras de biomassa em frascos de PVC de 70 mi,
juntamente com 50 mi das soluções de cádmio, resultando em três frascos
para cada uma das cinco concentrações iniciais, para cada biomassa.
4. Colocaram-se os frascos em banho-maria termostatizado. sob agitação, por
um tempo determinado a uma temperatura de 298 K.
5. Filtrou-se a solução com biomassa de cada frasco, armazenando-se as
soluções filtradas.
6. Determinou-se o pH das soluções filtradas.
7. Determinaram-se as concentrações finais, "Cr" das soluções filtradas, e as
concentrações iniciais "C;", através de espectrometria a plasma, em um
equipamento de Plasma (ICP-AES), modelo JY38S, marca JOBIN YVON .
8. Determinou-se a capacidade de biossorção, "q", das biomassas, para cada
concentração inicial utilizada, através da expressão (a).
Com os dados de "q" e de "Cr", plotaram-se as isotermas de biossorção, "q" x
das biomassas, e determinaram-se os parâmetros "q," e "b".

2.3.2 Determinação da capacidade de biossorção da biomassa imobilizada nas esferas
Para se obter os dados experimentais necessários para a estimativa de "q," e "b"
para a biomassa imobilizada nas esferas, foram realizados testes de biossorção em
triplicata, como descritos a seguir:
1. Prepararam-se soluções de cádmio com concentrações iniciais teóricas de 10,
50, I 00, 250 e 500 mg /1.
2. Pesaram-se, para cada concentração inicial, três amostras de 20 esferas. e
determinou-se a massa de biomassa imobilizada, à partir dos dados
experimentais de composição das esferas.
3. Colocaram-se as esferas em frascos de PVC de 70 mi, juntamente com 50 ml
das soluções de cádmio, resultando em três frascos para cada uma das cinco
concentrações iniciais.
4. Colocaram-se os frascos em banho-maria termostatizado, sob agitação, por
um tempo determinado a uma temperatura de 298 K.
5. Separaram-se as esferas das soluções de cada frasco, armazenando-se as
soluções.
6. Determinou-se o pH final das soluções.
7. Determinaram-se as concentrações finais, "Cr" das soluções. e as
concentrações iniciais "Ci", através de espectrometria a plasma.
8. Determinou-se a capacidade de biossorção, "q", das biomassas, para cada
concentração inicial utilizada, através da expressão (a).
Com os dados de "q" e de "Cr", plotou-se a isoterma de biossorção, "q" x "Ct",
da biomassa imobilizada nas esferas, e determinaram-se os parâmetros "q," e "b".
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2.4 Determinação da distribuição do cádmio adsorvido no biossorvente
Para a determinação da distribuição do cádmio adsorvido no biossorvente,
foram realizadas análises de microfluorescência de raios-X, com o auxílio de um
detetor EDS acoplado a um microscópio eletrônico de varredura, das esferas
biossorvente com o cádmio adsorvido. As esferas analisadas foram previamente
embutidas em resina epóxi, originando um monólito cilíndrico. Este monólito foi
submetido ao lixamento com lixas finas até que a seção média transversal das esferas
ficasse exposta, de forma a pennitir a análise da composição íntima da esfera.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Obtenção e determinação da composição das esferas

"'

Produziu-se uma solução de alimentação conforme descrito na Tabela 1 e
realizou-se o gotejamento de acordo com o procedimento descrito no item 2.1.

810 = massa de biomassa; CAO = massa de caolim; SOL = massa de sol de alumínio;
PV A = massa de PVA; ETA = massa de etanol
Durante o gotejamento, observou-se a formação de pequenas depressões em
algumas esferas, que devido a isto, não apresentaram um formato perfeitamente
esférico. Juntamente com as esferas propriamente ditas, formaram-se também uma boa
quantidade de micro esferas, que surgiam no momento em que a gota se desprendia do
bocal, provavelmente devido a problemas de ajuste da coluna de precipitação, e
também devido à viscosidade inadequada da solução de alimentação. As microesferas
foram separadas das esferas por peneiramento. As esferas obtidas neste gotejamento
são mostradas na Figura 2.
Todos os experimentos foram realizados entre 15
e 26 de janeiro de 1996, sempre à temperatura ambiente,
que foi de 294 K em todos os dias. Em todos os
gotejamentos utilizou-se um bocal de 2,05 mm de
diâmetro interno, uma pressão de 3,0 bar no recipiente
de parede dupla, e urna vazão de amônia de 450 litros
por hora.
Realizou-se um teste de calcinação das esferas
com o objetivo de determinar sua composição
experimental e, posteriormente, comparar com a
composição teórica, de acordo com o item 2.4. Apesar
Figura 2. Esferas
do teste não ter sido realizado em equipamento de
contendo
biomassa
análise termogravimétrica, onde ter-se-ia a certeza da
imobilizada
completa remoção da matéria orgânica, pode-se admitir
que houve uma remoção praticamente total, pois, as esferas, que inicialmente tinham
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uma coloração marrom escuro, após o tratamento térmico tomaram -se brancas,
inclusive em seu interior. Na Tabela 2 é apresentada a compos1ção teónca e a
experimental das esferas .
T ab e Ia 2 C ompos1çoes teonca e expenmenta I dases fieras
810massa
54.3

Composição
Teórica
Experimental

(",q

57,0

PVA(%)

C:aolun (" u)

8,7
9.1

~. 1

Alumma (%)
27.'1
25.6

X.:1

Através deste teste, verificou-se uma vanação entre as compos1ções
experimental e teórica em relação à quantidade relativa de matéria orgânica volátil,
PY A e biomassa, e a matéria inorgânica fixa, ou seja, caolim e alumina.

3.2 Diâmetros das esferas
Os resultados das médias, dos desvios padrão e dos diâmetros representativos
das esferas são mostrados na Tabela 3.
Tabela 3 Diâmetro médio das esferas
Drâmctro ml:d ro
" X" (mm)

Desvio padrão de
" X"

Diâmetro mL:dro
"Y'' (mm)

Dcsvro padrão de

··y·

Diâmetro
n:p rcscntall vo (mm)

2.5 51

0.1 24

2.593

0.1 17

2.)72

As esferas apresentanm uma variação de diâmetro infe rior a I 0% em relação ao
diân1etro médio . Essa variação pode ser atribuída a problemas ua homogenei zação da
solução de alimentação durante o gotejamento . Contudo os resultados demonstram que
o processo permite obter partículas aproximadamente esferil.:as. com uma faixa estreita
de diâmetros. levando-se em consideração o nível de exig ~ ncia relativo à utilização
prevista para as esferas, qual seJa, recheio de coluna para tratamento de efluentes
contendo metais pesados através da biossorção.

3.3 Resistência mecânica à compressão das esferas
Os resultados dos testes de carga, juntamente com a méd1a e o desvio padrão,
são apresentados na Tabela 4 .

- das es eras
T ab e Ia 4 R es1stenc1a mecamca a compressao
01
06
07
Teste
02
03
04
05
Resistência
(Kgf/esfera)

5,5

6,9

8.0

5,4

6,6

6.8

6,0

ox

0'1

] (J

5.4

7.4

5,4

méd
6.34

dcsv

0.'!4

Através desses resultados, podemos observar que a resistência mecân1ca à
compressão das esferas apresenta grandes variações em torno do valor médio,
ultrapassando a 20% desse valor. Essas grandes oscilações podem estar relacionadas à
problemas na homogeneização da solução de alimentação durante o gotejamento, o que
acarretaria na produção de esferas com composições diferentes em uma mesma
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batelada. Entretanto, todas as esferas testadas apresentaram resistência à compressão
superior a 5,4 Kgf/esfera, suficiente para sua utilização em colunas de adsorção de até
01 metro.
3.4 Capacidade de biossorção da biomassa livre
Realizaram-se os testes de biossorção como descrito no item 2.5. 1. Com os
resultados desses testes traçaram-se as isotermas de biossorção, plotando-se os dados
de "q" em função de "Cc", para a temperatura de 298 K, e o pH de 2,8 e 6,7, mostradas
na Figura 3. Determinaram70
se também, as capacidades de
carregamento das biomassas.
60
G)
"q.". através da expressão
'1:1
50
~ .....
(b), plotando-se os dados de
"Cp'q" em função de "Cf'.
8G) • 40
A
partir
destes
-o
aoE 30
resultados
podemos
observar
§. :s 20
que
o
fenômeno
da
F 10
muito
biossorção
é
influenciado pelo pH do
o
li
100
200
300
400
500 meio, pois o "q." da
o
biomassa submetida ao teste
"'Cf" (mgJI)
de biossorção em pH = 6, 7 é
• pH 6,7
72,970/o superior ao "q." da
• pH2,1
''qs'"=59,52 mg/g
''qs'"=34,41 mg/g
biomassa submetida ao teste
em pH 2,8. Isso vem
Figura 3. lsotermas de biossorção da biomassa livre confirmar as observações
feitas por Holan (Holan,
1993).
Possivelmente, outro fator que determina a grande diferença nas capacidades de
carregamento das biomassas nos diferentes pH' s, é o tipo da espécie iônica ligadas aos
sítios ativos, principalmente grupos carboxil do alginato.
Na biomassa submetida ao teste em pH = 2,8, possivelmente todos os grupos
carboxil estavam na forma de "-COOH", devido ao tratamento ácido (HN03) sofrido
pela biomassa durante a etapa de sua preparação. Já na biomassa submetida aos testes
em pH 6,7, a espécie ligada aos sítios ativos da biomassa era, possivelmente, o íon
"N~ "'',devido ao tratamento com solução de hidróxido de amônio {3,5 M), ao qual a
biomassa foi submetida após a protonação com o ácido nítrico.
O teste realizado com a biomassa submetida ao contato com a solução de
hidróxido de amônio, reproduz aproximadamente a situação da biomassa imobilizada
nas esferas, pois durante o processo Sol-Gel, ela são submetidas também a uma
solução de hidróxido de amônio. Dessa forma, os valores obtidos para a capacidade de
carregamento, "q.", da biomassa tratada com hidróxido de amônio nos fornece um
parâmetro de comparação mais fiel para se avaliar a capacidade de biossorção da
biomassa imobilizada.
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3.5 Capacidade de biossorção da biomassa imobilizada
Foram realizados os testes de biossorção como descrito no item 2.5.2. Com os
resultados desses testes, traçou-se a isoterma de biossorção, plotando-se os dados de
"q" em função de "Cr" para a temperatura de 298 K. e o pH de 6, 7, mostrada na Figura
4. Detenninaram-se também, as capacidades de carregamento da biomassa
imobilizada, "q,", através da expressão (b), plotando-se os dados de "Ctlq" em função
de"Cf'.
A isoterma de biossorção da biomassa imobilizada, não se comportou como
previsto no modelo de Langmuir, resultando em um valor para "q.", obtido à partir da
expressão (b), de 156,25 mg de Cd/g de biomassa na esfera, valor esse muito superior
ao obtido para a biomassa livre em condições similares de pH (59,52 mg de Cd/g de
biomassa). O formato
apresentado
pela
•
isoterma da biomassa
•E 50
imobilizada, assemelhao
se aquele previsto para
:.ci- 40
isotermas do tipo 5, que
"t:l t
ocorrem,
segundo
~ '; 30
Brunauer,
Emmet
e
"t:l •"
u
., c: 20
Teller (Brunauer et ai.,
"t:l
o
quando
da
1940),
§. 10
adsorção em adsorventes
o
porosos, onde as forças
400
100
200
300
o
coesivas
entre
as
moléculas do adsortivo
"Cf"' (mgJI)
são maiores que as forças
adesivas
entre
o Figura 4. lsoterma de biossorção da biomassa imobilizada
adsorbato e o adsorvente
(Vieira, 1997). Devido a isso, serão utilizados os dados de capacidade de biossorção,
para concentração inicial de cádmio de 500 mg/1, para a avaliação do comportamento
da biomassa quando imobilizada.
Na Tabela 5 são apresentados os dados de "qsoo" da biomassa livre (pH 6,7) e
da biomassa imobilizada. Podemos observar que ocorreu urna pequena redução na
capacidade de biossorção da biomassa quando imobilizada. Esse efeito pode estar
relacionado com o bloqueio do acesso aos sítios ativos da biomassa imobilizada, seja
por impedimento puramente físico, ou por interações químicas desses sítios com os
outros componentes da partícula (esfera).
Contudo, a redução na capacidade de biossorção da biomassa quando
imobilizada pelo processo Sol-Gel de aprisionamento em matriz, foi muito inferior à
redução observada por Holan, ao imobilizar a biomassa da alga Ascophyllum nodosum
por aprisionamento em matriz de sílica gel, que foi de 89.4% (Holan, 1993).
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3.6 Determinação da superficie específica e da porosidade do biossorventc
1

A superficie específica do biossorvente foi de 6,59 x 10- m 2/g, e a porosidade
foi de 7,21 % com diâmetro médio de poros de O, 1265 J..lm e densidade real de I ,6 19
g/cm 3 Estes resultados indicam que este processo de imobilização produz pm1ículas
com baixa porosidade e baixa superficie específica. Contudo, a capacidade de
biossorção da biomassa imobilizada não apresentou uma variação significativa (8,86%) quando comparada àquela apresentada pela biomassa livre. Tendo em vista que
a capacidade de biossorção é dependente da possibilidade de acesso dos íons metálicos
até os sírios arivos da biomassa, os quais estão distribuídos uniformemente pelo
volume total do biossorvente, é provável que os poros do biossorvente estejam
preenchidos por um Gel de PV A ou de algum biopolímero da alga, que quando em
contato com a solução aquosa expande-se, permitindo a penetração da solução e dos
íons para o interior do biossorvente.

3. 7 Distribuição do cádmio adsorvido no biossorvente
Na Figura 5, pode-se observar uma fotografia da imagem gerada pelo MEV
referente à secção transversal de uma esfera biossorvente com cádmio adsorvido . Na
Figura 6, observa-se um gráfico da distribuição de cádmio na seção transversal da
esfera, ao longo de um segmento de reta de 900 J..1II1 de comprimento. Destes
resultados, observa-se que a distribuição do cádmio adsorvido no biossorvente é
aproximadamente homogênea ao longo de seu diâmetro . Isto sugere que a biomassa
está acessível aos íons contidos na solução em todo o volume do biossorvente, o que é
ideal para sua utilização como adsorvedor.
Na imagem mostrada na Figura 5, destacam-se algumas regiões esféricas mais
claras, as quais são mostradas na Figura 7 com maior detalhe. Pode-se observar que, as
regiões esféricas claras são partículas. Para determinação da composição destas
regiões, foi realizada uma nova análise de microfluorescência de raios-X focalizando
uma das regiões claras. Através desta análise, determinou-se que os constituintes desta
região são basicamente alumínio, silício e uma baixa concentração de cádmio. A única
fonte de silício, dentre os constituintes do biossorvente é o caolim, logo podemos
afirmar que as regiões claras correspondem a partículas de caolim.
Foi realizada uma análise da composição do biossorvente ao longo do
segn1ento de reta mostrado na Figura 7. Foram analisados apenas o silício e o cádmio
para avaliar se o caolim também contribuía para a adsorção de cádmio pelo
biossorvente. Obtiveram-se os gráficos mostrados na Figura 8, que representam as
" contagens" registradas pelo detetor EDS (microfluorescência de raios-X) para os
elementos Si e Cd. Pode-se observar que existe uma correspondênci a entre o aumento
das contagens (concentração) de silício e a redução das contagens de cádmi o,
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sugerindo que o caolim não contribui significativamente para a adsorção do cádmio
pelo biossorvente.

FiguraS: Microfocografia da sccçlo transversal da esfera
biossorvente

Figura 6: Gráfico da distribuiçlo de çjdmio ao longo do diâmetro da esfera
I

Figura 7: Microfotografia das regiões
claras da esfera
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Figura 8. Orifico da distribuu;lo de udnuo e sillc•o nas
reg•ôes claras da esfera

4 CONCLUSÕES
4.1 Imobilização da biomassa
Através deste trabalho, demonstrou-se a viabilidade técnica de imobilização de
biomassa inativa, por aprisionamento em matriz de alumina. via processo Sol-Gel. de
modo a obter-se particulas esféricas com resistência mecânica média à compressão de
6,0 Kgflesfera e com porosidade adequada ao seu uso como esferas adsorvedoras.
Além disso, demonstrou-se que as particulas obtidas apresentam estreita faixa de
distribuição de diâmetros e fonnato unifonne, muito próximo ao de esferas perfeitas.
Esses requisitos são essenciais para a fonnação de um Jeito unifonne em colunas de
adsorção.
4.2 Capacidade de biossorçio da biomassa imobilizada
A imobilização da biomassa através do aprisionamento em matriz de alumina,
via processo Sol-Gel, demonstrou afetar pouco a capacidade de biossorção da
biomassa. Sua capacidade de biossorção quando livre, é apenas 8,86% superior.
Demonstrou-se também que, o cádmio adsorvido se distribui unifonnemente ao longo
do diâmetro da esfera, indicando um aproveitamento quase total do volume do
biossorvente.
Esses resultados indicam que o processo Sol-Gel, para imobilização de
biomassa inativa de algas, representa urna alternativa promíssora para produção de
particulas com elevada capacidade de biossorção e boa resistência mecânica à
compressão, para sua utilização em processos de tratamento de efluentes em larga
escala, contendo metais pesados.
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Production and Charaterization of Biosorbents for the Uptakc of Bcavy Metal
lons from Industrial Waste Water

Maurrem Ramon Vieira
Maria Eugênia Minelli Figueira
Annmdo Santos
ABSTRACT
Biomass (Sargassum sp.) was immobilized in aluminum oxide (Ah01.3H 20) by a Sol-Gel
manix entrapment process by using a feed solution containing: i) aluminum soL ii )
biomass; üi) kaolin; iv) PVA; and v) ethanol. This solution undergone a precipitation
reaction in an ammonia solution. After diying, the physical-chemical properties of the
spheres were measured: average mechanical resistance of 6,0 Kgf/sphere a.nd porosity of
7.21%. The biosorbent spheres were used for the uptake of heavy metal ions in low
concentration range ( < 100 mgll) of aqueous solutions. The adsorption isothenm for
cadmium cations (Cd 2 ' ) and monolayer loading capacity of the free biomass anel
immobilized fonn were measured and showed nea.rly the sarne values. The maximal
adsorption capacity ofthe immobilized biomass at an initial concentration of 500 mg/1 was
on.ly 8,86% less than that of the free one. Some spheres of biosorbent loaded with
cadmium were exanúned on scanning electron microscopy. The disnibution of cadmium
into the spheres was detennined with electron microdifraction, using an EDS detector. Thi s
analy~is showed an unifonn disnibution of cadmium across of the diameter of spheres.
Keywords: Biomass immobilization ; sol-gel process ; biosorption .
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