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Metais podem ser removidos de soluções aquosas através da utilização de diversos tipos de biosorbentes, por 
meio de adsorção. Estes materiais oferecem vantagens sobre técnicas convencionais de tratamento de efluentes, 
como precipitação ou utilização de resinas de troca iônica, por terem um baixo custo e eficiência algumas vezes 
superior, dependendo dos materiais comparados. Neste estudo, avaliamos a capacidade da madeira Parajú 
(Manilkara longifolia) , modificada quimicamente, para a retenção de íons Cd+2

. Esta modificação refere-se a um 
tratamento com ácido cítrico seguido do aquecimento do sistema, que leva à introdução de grupos carboxilatos 
em sua estrutura, os quais são os principais sítios de troca responsáveis pela ligação dos cátions. A presença 
desses grupos foi observada através de epectrometria de infravermelho. Os ensaios foram conduzidos em. 
condições de equilíbrio, ajustados segundo o modelo de Langmuir. Obteve-se um carregamento máximo de 
78mg-Cd/g, e uma remoção de 98% do metal para soluções com até 600mg-Cd/L. 
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INTRODUÇÃO: 

A industrialização de muitas regiões aumentou a geração de efluentes contendo metais pesados. Estes 

são prejudiciais a uma variedade de espécies vivas, incluindo os seres humanos. Entre eles, o cádmio é um dos 

metais mais tóxicos. Derivados deste metal são utilizados em pigmentos, pinturas, baterias, processos de 

galvanoplastia, solda, acumuladores, estabilizadores nucleares, entre outros. Mesmo em baixos teores, o cádmio 

causa sérias doenças, principalmente nos rins e nos ossos. A contaminação pelo metal ocorre através de inalação 

ou ingestão, esta última causada principalmente pela capacidade das plantas em bioacumular o metal em altas 

proporções (Marques et al.,l999, Yalçmkaya et ai., 2002). 

Em virtude disso, a resolução CONAMA 020/86 estabelece que o teor máximo de cádmio permitido 

nos efluentes de qualquer fonte poluidora é 0,2mg/L. Além disso, o limite máximo da concentração do metal em 

águas classe 1 e 2 é 0,001 mg/L. 

Métodos convencionais de tratamento de efluentes contendo metais pesados como precipitação, 

oxidação ou redução, filtração, troca iõnica, tratamento eletroquímico, dentre outros, são muitas vezes restritos 

por inviabilidade técnica e/ou econômica, especialmente quando os metais estão dissolvidos em grandes volumes 

de água e em concentrações relativamente baixas. Por exemplo, processos de precipitação nem sempre garantem 

que a concentração metálica esteja dentro dos níveis máximos estabelecidos pela legislação específica, além de 

produzir resíduos difíceis de serem tratados. Por outro lado, resinas de troca iônica são bastante eficientes, porém 

de alto custo (Bengella & Benaissa, 2002; Yalçmkaya et ai., 2002). 

Devido a estas considerações, a procura por novos adsorbentes que sejam viáveis do ponto de vista 

técnico/econômico está focada nos biomateriais, como fungos, bactérias, algas, madeiras, subprodutos agrícolas 

e outros. O termo geral "biosorção" tem sido empregado para descrever a propriedade desses materiais em reter 

metais pesados de soluções aquosas. Além de ter um baixo custo, estes últimos apresentam um desempenho 

compatível com resinas de troca iônica, sendo por isso considerados promissores na remoção de metais pesados 

de efluentes industriais (Pagnanelli et ai. , 2001 ). 

A biosorção de metais pesados é afetada pela superfície específica dos materiais e resulta em interações 

iônicas e na formação de complexos entre os íons metálicos e os grupos funcionais presentes na superfície 

celular, quando estes exibem alguma afinidade química pelo metal. A identificação dos grupos funcionais é 

importante para determinar os mecanismos responsáveis pela ligação dos metais na estrutura dos materiais. 

Técnicas de epectrometria de infravermelho tem sido empregadas para determinar os mecanismos responsáveis 

por estas interações (Kapoor e Viraraghavan, 1997). 

Kapoor e Viraraghavan (1997) submeteram o fungo A. Niger a diferentes tratamentos químicos para 

modificar os grupos funcionais responsáveis pela retenção de íons metálicos, os quais foram caracterizados por 

epectrometria de infravermelho. Grupos funcionais como carboxilato, fosfato e amino foram observados como 

responsáveis pelo processo de biosorção. 

Marshall et ai. ( 1999) submeteram casca de soja a uma modificação química com ácido cítrico em 

temperatura elevada. Este procedimento introduziu grupos carboxilatos na estrutura do material. Os autores 

avaliaram os efeitos da concentração do ácido e da temperatura em que foi feita a modificação, sobre o 

carregamento de cobre e observaram que um aumento da carga negativa total do material modificado. 
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Vaughan et ai. (200 I) aplicaram os mesmos tratamentos químicos em sabugo de milho e demonstraram 

que, dependendo do metal (Cd, Cu, Zn, Ni) a ser adsorvido e do tratamento utilizado, a capacidade de 

carregamento do material pode ser equivalente ou igual à de determinadas resinas comerciais. 

Neste trabalho, é feita uma modificação química com ácido cítrico na madeira Parajú (manilkara 

longifolia), com o objetivo de introduzir grupos carboxilatos em sua estrutura, os quais são responsáveis por um 

aumento significativo da capacidade da madeira em adsorver cádmio. Esses grupos funcionais foram 

caracterizados através de epectrometria de infravermelho, que indicou a presença de grupos (-COOH) e (Coo·) 

na estrutura do material. O emprego dos métodos experimentais inclui ensaios de equilíbrio, os quais foram 

ajustados segundo o modelo de Langmuir. 

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

I - Preparação da madeira 

Foram coletadas amostras de serragem de parajú (Manilkara longifólia) e que foram peneiradas na faixa 

-0,074 mm. 

Um grama de madeira foi reagido com 20mL de uma solução O,lmoi/L NaOH. A mistura foi agitada 

por 2h e o líquido foi descartado. A madeira foi então lavada com água deionizada repetidas vezes e seca à 55°C, 

durante 24h. Esse procedimento permite retirar pigmentos da madeira já que o líquido extraído possui uma cor 

marrom, o que causaria um inconveniente no processo de biosorção. A madeira lavada com NaOH foi 

adicionada a uma solução 0,6moi/L ou I ,2moi/L de ácido cítrico na proporção de 8,3mL de solução por grama 

de madeira. A mistura foi agitada durante 30min e o líquido foi descartado. A madeira foi seca a uma 

temperatura de 55°C. Após 24h, a temperatura foi aumentada para 120°C e mantida durante 90min. A madeira 

foi retirada, lavada com água deionizada (60-80°C) repetidas vezes e seca a 55°C, durante 24h. 

2 -Experimentos de equilíbrio 

A biosorção de íons cádmio foi estudada em condições de equilíbrio. Para cada ensaio foram preparadas 

soluções de I OOmL com diferentes concentrações de cádmio que variaram de 100 a I OOOmg/L, utilizando-se 

para a preparação destas soluções, cloreto de cádmio. A estas soluções foi adicionado 1g de madeira. As 

misturas foram agitadas e o pH mantido constante em 6 com adição de NaOH ou HCI. Após 24h, as misturas 

foram filtradas e os líquidos analisados em espectrofotômetro de absorção atômica modelo Analyst100, para 

determinar as concentrações iniciais e finais de cádmio em solução. 

Com os dados obtidos, foi calculado o carregamento de cada amostra, ou seja, a quantidade de cádmio 

(mg) adsorvida por grama de madeira, através da expressão: 

qcq 
(C -C )*V O eq 

M 
(1) 

Onde q eq é o carregamento, C0 e Ceq as concentrações IOIClals e finais de cádmio em solução, 

respectivamente, V o volume da solução eM a massa da madeira. 
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Determinadas as concentrações do metal e o carregamento, foram traçadas isotermas de adsorção, onde 

cada curva é construída com o carregamento da madeira cm função da concentração de cádmio final, cm 

solução. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1 - Caracterização do material 

A espectrometria de infravermelho foi utilizada para identificar a presença de grupos carboxilatos na 

estrutura da serragem modificada. O espectro no infravermelho do ácido cítrico mostra as principais bandas de 

absorção do ácido na região entre 1100 e 1800cm·1
• Os ácidos carboxílicos (-COOH) possuem o grupo carbonila 

(C=O) que apresenta banda de absorção característica no infravermelho. A carbonila pertencente a um grupo 

COOH não ionizado apresenta banda de absorção na região de 1700 a 1750cnf1
• Já para o grupo coo·, sua 

banda de absorção desloca-se para a região entre 1650cm·1 e 1550cm·1
, sendo que uma nova banda (mais fraca) 

aparece em torno de 1400cm·1 (Silverstein et ai., 1979). A figura O I apresenta o espectro para a biomassa sem 

modificação e após o tratamento com ácido cítrico. 

I
~ o 

60 
---madeira sem tratamento 
---madeira modificada com ácido cítrico 

40 

20 

o~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 

comprimento de onda (cm- 1
) 

Figura 01. Espectro de absorção no infravermelho, obtido em pl-16,0, para serragem de parajú natural e 

modificada com ácido cítrico. 

A banda na região de 1735cm·1 é associada ao grupo carbonila ligado a um grupo ácido carboxílico, de 

acordo com os estudos de Kappor & Viraraghavan (1997) e Drake et ai. (1996). Da mesma forma, a banda na 

região de 1600cm·1 é associada ao grupo carbonila presente num radical carboxilato ionizado (-Coo·). Como 

mostra a figura O I, grupos carbonila podem ser observados na madeira sem tratamento ( 1736cm·1 
). O tratamento 

com ácido cítrico expande a largura dessa banda, indicando a presença de éster e um aumento da conc~ntração 

de ácido carboxílico na estrutura do material. Além disso, observa-se, também, devido ao condicionamento da 
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biomassa em pH6,0, bandas características do grupo carboxilato (COO") na região de 1600cm·1 (a madeira 

tratada apresenta esta banda com uma melhor definição do que aquela observada para a biomassa não tratada) . 

Parte dos grupos ácido carboxílicos estão ionizados em pH6,0 e portanto são capazes de estabelecer 

intcrações cletrostáticas com cátions metálicos como o íon Cd12
. Kappor & Viraraghavan (1997) estudando a 

adsorção de metais pesados, identificaram a presença de grupos carboxilatos, em pH5,0, em biomassa produzida 

a partir de Aspcrgillus nigcr. O mesmo grupo foi identificado em Datura innoxia. sendo considerado como um 

dos principais sítios para a adsorção dos primeiros (Drake et ai., 1996). 

2 -Experimentos de equilíbrio 

A figura 02 apresenta as isotermas de adsorção para os ensaios com a madeira tratada com 0,6moi/L e 

I ,2moi!L de ácido cítrico. As curvas indicam que a madeira modificada com I ,2mol/L de ácido cítrico gerou o 

melhor carregamento, 78mg-Cd/g, seguido pela madeira modificada com 0,6moi/L de ácido cítrico (52mg/g) . 

Estudos anteriores indicaram que a adsorção de cádmio na madeira não tratada é observada. Entretanto, 

é sempre inferior àquela obtida para o material tratado com ácido cítrico (Rodrigues et ai. , 2002). Observa-se 

também que 98% do metal foram removidos de soluções com concentração de cádmio de até 600mg/L, para o 

ensaio da madeira tratada com I ,2moi/L de ácido cítrico. 

Marshall et ai. ( 1999) trataram casca de soja com diferentes concentrações de ácido cítrico e em 

diferentes temperaturas. Observaram que a capacidade do material em reter íons Cu +2 é máxima quando 

submetida a uma concentração de I ,2moi/L de ácido, na temperatura de l20°C, obtendo um carregamento de 

155,06 mg-Cu/g. A melhora na quantidade de cobre adsorvida foi produzida pelo aumento da concentração de 

ácido no tratamento e por um conseqüente aumento na concentração da carga negativa do material. Resultados 

similares aos do presente estudo foram obtidos por Vaugham et ai. (200 I), que modificaram sabugo de milho 

com 0,6moi/L de ácido cítrico e obtiveram um carregamento de 66,3 mg-Cd/g. Gaballah et ai. ( 1994) estudaram 

a adsorção de cádmio em casca de pinho e obtiveram um carregamento de 47 mg/g e uma remoção de 40% do 

metal de soluções com l OOOmg/L iniciais. 
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Figura 02 - Isoterma de adsorção de cádmio em parajú tratada com ácido cítrico. Condições experimentais: 100 
a 1 OOOmg/L de cádmio, I Og madeira( -0,074mm)/L pH 6,0. 
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A adsorção do metal foi ajustada ao modelo de Langmuir sendo calculadas a capacidade máxima de 

adsorção e a constante de afinidade. O modelo de Langmuir cons idera que não existe intcração entre as 

moléculas adsorvidas, apenas entre estas e o absorvente. Além disso, assume que a interface adsorvente

adsorbato é homogénea c que a adsorção acontece em monocamadas. (1-fiemenz, 1986). A isoterma de Langmuir 

é representada pela seguinte equação. 

q<''i 
qmaxbC , eq 

I +bC,." 
(2) 

Onde: q"" é a quantidade de cádmio adsorvido por grama de biomassa, C,." é a concentração final de cádmio em 

solução, q,ax é o carregamento máximo do metal e b é uma constante relacionada com a afinidade entre o metal c 

a biomassa. Quanto menor o valor de b, maior a afinidade entre a biomassa c o cátion adsorvido. A equação (3) 

representa sua forma linearizada, a qual se toma conveniente para determinar as constantes de Langmuir. 

ceq 1 c cq 
-=--+--
qcq bqmax qmax 

(3) 

As constantes de Langmuir e o coeficiente de correlação (R2
) foram calculados e são apresentados na 

tabela O I. O coefici ente de correl ação mostra que o processo de biosorção de cádmio na madeira parajú 

modificada pode ser bem representado pela equação de Langmuir. Nas condições experimentais do presente 

estudo, o ajuste à isoterma de Freundlich não apresentou boa correlação. A tabela também apresenta o ajuste ao 

modelo de Langmuir para dois outros tipos de biomassa, onde se observam valores bastante variados para as 

constantes determinadas, indicando o quão variado pode ser o processo de biosorção, em relação aos materiais 

ou às condições experimentais de cada trabalho. 

Tabela 01 -Constantes de Langmuir para as isotermas de adsorção de cádmio em biomassa. qmax é o 
carregamento máximo, b é a constante de Langmuir. 

Material Constantes de Langmuir R2 Referência 

q,ax (mgl g) 

Madeira tratada com 0,6M de ácido cítrico 52,36 

Madeira tratada com I ,2M de ácido cítrico 78,12 

Qui tina 16, 18 

Alga (Sargassum jluitans) 292,24 

B 

0,57 

0,47235 

0,029 

17 

0,9997 

0,9996 

Benghella e Benaissa(2002) 

Schiewer c Volesky ( 1995) 

Para a adsorção de cádmio na madeira modificada, observa-se um aumento da eficiência de adsorção 

com o aumento do pH (Rodrigues et ai., 2002). Supondo que o principal mecanismo de adsorção seja a atração 

eletrostática entre o cátion Cd' 2 e os grupos carboxilatos ancorados na biomassa, a maior adsorção em pH 6,0 é 

devida ao maior número de grupos ácido carboxílico ionizados neste pH. O ácido cítrico apresenta três pK,,, 

diferentes (pk •. 1=3,13 ; pk.f4,76; pk •. 3=6,40) (Dean, 1992) e a distribuição das diferentes espécies em função do 

pH é apresentada na figura 03, para o ácido em solução. Embora as constantes de equilíbrio para o ácido cítrico 

ancorado na estrutura não tenham sido determinadas, a distribuição das espécies em solução é um indicativo do 

que é possível de ocorrer com o ácido ancorado na estrutura da madeira. 
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Figura O 3- distribuição das espécies do ácido cítrico em função do pH. 
H3Ct = (HOOC)-CHrCOH(COOH)-CHr(COOH). 

A espécie predominante em pH 6,0 é a [HCt]-2 com duas cargas negativas para cada moi do ácido 

cítrico enquanto que em pH 4,0 há apenas um moi de carga negativa na espécie predominante para cada moi de 

ácido. Como conseqüência, espera-se uma maior capacidade de adsorção em pH 6,0 em relação ao pH 4,0 

conforme observado experimentalmente (Rodrigues et ai., 2002). 

CONCLUSÕES 

A biosorção de íons cádmio em madeira modificada com ácido cítrico foi avaliada. A modificação 

introduziu grupos funcionais no material , os quais foram caracterizados através de espectrometria de 

infravermelho, onde observou - se a presença de bandas características da carbonila presente grupo carboxilato 

não ionizado e ionizado. A introdução desses grupos na biomassa com um conseqüente aumento na capacidade 

adsortiva do material sugere que o principal mecanismo de adsorção é a atração eletrostática entre o cátion Cd+2 

e os grupos carboxilatos presentes na biomassa, a qual é afetada pelas condições fisico-químicas das soluções. 

Os dados obtidos nos ensaios em equilíbrio mostraram um bom ajuste ao modelo de Langmuir, sendo 

possível determinar sua constante de afinidade e o carregamento máximo, que foi de 52mg-Cd/g e 78mg-Cd/g, 

para a madeira tratada com 0,6mol/L e I ,2mol/L de ácido cítrico, respectivamente. 
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