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RESUMO
Os estudos buscm1do a remoç ão de ions de metai s pesados presentes cm soluçiíes aquosas através da biossorçàn tem
um papel importante no controle de polui ção de águas rcsi du:1rias. Metais pesados são perigosos ao ecoss istema
aquático c apresentam risco <Í saúde humana j á que podem se acumular ao longo da cadei a alimentícia afctando os
seres humanos. Os métodos convencionai s por remover metais de so luçücs aquosas incluem a prcci pitaçào quími ca.
a troca iônica, a adsorção e processos de separação com membranas. i\ biossorçào vem sendo considerada como um
processo a lternativo, onde os metais são removidos por sorç<lo e/ou complcxaçiio a materi ais bio lóg icos, biomassas.
Diferentes tipos de biomassas vêm se ndo in vestigados. dcn tn: elas podemos c it ar as di J'crcntcs espéci es de
micro rganismos tais como as bactéri as c fungos (vivos ou mortos). a lgas c subprodutos agrí co las (casca de cerca is).
No presente trabalho são apresentados os result ados rc l'crc ntcs a estudos de biossorçiio e mpregando o pó da casca de
coco verde como biossorvcnte na remoção de dife rentes espéc ies mctúlic as (i\s V, Cr III, Cr VI c Cd). A capacidade
de remoção fo i ava liada cm ensa ios de hatclada , se ndo estudadas a inlluência do pll . do ta manho de partícula c· da
concentração ini cia l dos íons metálicos. Os resultado s ohti dos l(mun avaliados utilizando as isotcrmas de Lang muir
c Freund li ch.

PALAVR AS-C Hi\ VE: Pó de <:asca de coco. bi ossorçào, meta is pesados. d l uentc·s
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I. INTRODUÇÃO
O acelerado desen vol vimento industrial ocorrido nas últimas décadas. c o notável aumento no consu mo de toda
sort e de n:cursos naturai s, tem provocado gra ves proolcmas ambi en tai s. O no vo desafio é tornar co mpatí ve l o
desenvol vimento industrial com a preservação da natureza . Para isso são necessários: desenvolvimento de novos
processos de cxplotaçào dos recu rsos naturais. modificaç ,!o nos processo s industriais existentes ou cri ação de
processos inteiramente novos. bem co mo de novas técn ic·as de trata mento c aproveitamento de res íd uos c efluentes.
Os metais pe sados. dentre os vúrios poluentes existentes. têm recebido atenção especial. uma vez q ue são elementos
tóx icos c poluentes não-hiodcgradú vc is liberados no nK io ambiente co mo resultado. principalmente, de atividades
industriais. de min eração c tamb~m atividadcs agrícolas ( Véglio et. ai. , 2003 , ( \v inharcs ct. a i. 2000).
No caso dos efluentes líquidos. os tratamentos convencionais utili zados na remoção de metais pesados são a
pn:cipitaçào. a coagulação. a redução. a tmca ióni ca c a adsorçào. No entanto. a aplicação de tai s processos é, em
algu ns casos . inadequada lkvido a aspcx:tos téc nicos c eeon(unio\S. O processo de prec ipitação, por exe mplo, não
garant e os limites de concentraçüo requeridos pela kgislaçiio ambient a l vi gente para algumas espéc ies metá licas(<
lmg/ L). a lém de se mpre gc·rar um reje ito de difícil tratamento . .l á o processo que emprega a troca iôni ca é oastante
dctivo. no entanto. requer o uso de resinas que apresentam custo elevado.
A remoção de metai s (soo forma catil>nica ou aniônica) baseado cm técn iGIS de sorç;io, especificamente empregando
biomassa (biossorçào). vem se apresentando co mo uma alt ernat iva promissora para a resolução do prool cma, cm
dccorrêm:ia da afínidadc natural que compostos hio lúgicos (oiomassa s ) têm por e leme ntos metá licos (Atkinson et ai.
199H: Volcsky. 1990) . A biossorção surge como um processo alternativo o u suplementar cm deco rrência de
ca racterísti cas como o preço n:du/.ido do material hiossorvcnte, aplicação cm siste mas com capacidade de
dctoxitícar grande volume de efluente com custo oaixo o peracionaL poss ível sc leti vidadc c rec uperação da espéc ie
metillica.
Os materiais de origem bi ológi ca (biomassas) passivei s de serem empregados como biossorvcntes devem ter as
seguintes carac terí sti cas: possuir capacidade de adsorver e/ou absorve r íons metá li cos dissolvidos; apresentar
selctividade frente a diferentes espécies mctúl icas: ser passive i de rege neração c ter baixo custo. Dentre os di versos
materiais estudados estão os mi crorgani smos (bactérias, microalgas c fungos). os veget ais macroscópicos (al gas,
graminea s. plantas aquúticas) c partes ou tec idos cspcc ilícos de vegeta is que são subprodutos agríco las o u ind ustri a is
(cascas. bagaço. sementes). o nde a remoção do metal pcla oiomassa ou bi ossorvcnte pode ocorrer via complcxação.
coordenação, quclação. troca iónica, adsorçào e/ou prec ipitação inorgii ni ca (Vo lcsky, 2004). A cfetividadc de um
biossorventc vai depender do pi I da solução. da espécie mctúli ca c da fa ixa de concentração cm que se encontra
disso lvid o. do sistema operacional empregado c da composiçüo do efluente. dentre outros tutores.
O presente trabalho trata de um estudo preliminar sobre a utilização da casca do coco verde (Cocos nucíji!ra) , um
res íd uo industrial ou li xo urhano da orla marítima . co mo material biossorvcnt e de metais pesados. A utilização do
coco verde (Cocos nucífáa) co mo mat erial sorvente apresenta grande potencial devido ao seu elevado teor de
lignina. cerca de 35 -4 5'Yt,, c ce lul ose. cerca de 23-43% (Carrijo ct ai. 2002). A celul ose c a lignina são biopo límcros
rcconhccidamcntc assoc iados ;\ remoção de meta is pcsados (Ciaballah ct ai . 1994: Ciaballah dai., 1997; Hunt. 1986).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.2. Reagentes e Amostras
O pó de casca de coco (Cocos
Agroindústria T ro pic al (Fortaleza.
c lass ilicaçào. lavage m c secagem.
Scaning Microscopc DSN 960 Zc iss

lltll'ífàa) t<Ji

fornec ido pelo Laboratório de Bioprocessos da EMBRAPA
Ccarú). após as seguintes etapas de processa mento: dilaceração, moagem ,
Aná li ses de MF.V/ EDS fora m rcali /.ada s no microscóp io cletrôni co Digital
( Pino. 2005) .

As so luções de As' '. Cr'·. Cr "' c Cd ' '. fí>ram preparadas com água destilada utili zando como reagentes
~a , IIA s0 4 . 711 20 , C r( NO,)_.. 911 20, CrO, . c CdS0 4 X/3 11,0 , respectivamente. lí•rnccidos pela Mcrck . As so luções
de :-< i'' c 7.n ~· fímun tamoém preparadas com úgua destil ada onde l<•ram empregad os co mo reagentes NiC I1.6 H10 c
ZnC I,. t<m1ccidos pela Vctec.
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2.3. Experimentos de Biossorção
Nos experimentos de biossorçào cerca de 0,5 gramas de pó de casca de coco foram adicionados a I 00 mi das
diferentes soluções contendo as espécies metálicas, em frascos Erlenmeyers, os quais foram agitados cm shaker por
duas horas a I 75 rpm e temperatura de 27 "C.
3

Uma primeira série de experimentos de biossorção foi realizada para as espécies metálicas As 5• , Cr ', C r 6• , Cd 2',
Ni 2 ' e Zn 2• , na concentração inicial de 20 mg L- 1, onde foi avaliada a influência do pH inicial. Neste ensaio foi
determinado o pH ótimo para a biossorção dos diferentes íons metálicos. Numa segunda série de experimentos a
influência do tamanho de partícula do material biossorvente foi avaliada para as espécies que apresentaram melhor
resultado de remoção.
A influência da concentração inicial do metal também foi estudada, onde concentrações variando de 20 a I 000 mg
L- 1 foram avaliadas. Com os dados obtidos foram elaboradas as isotermas de adsorçào.
Em cada série de experimentos realizada, as amostras foram filtradas com o objctivo de retirar todo o pó de casca de
coco, e proceder às análises químicas de determinação da concentração final das espécies metálicas. Soluções de
NaOH e HCI em concentrações de I N, O, I N c 0,0 I N foram utilizadas para ajustar o pH inicial das soluções.
As análises químicas para quantificação das espécies metálicas toram realizadas em espectrofotômetro de absorção
atómica da Perkin-Elmcr. As medições de pH foram obtidas utilizando um medidor de pH marca Analion modelo
Hl 0850.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Avaliação da Capacidade de Biossorção em Função do pH
Dados da literatura mostram que o pH é uma das variáveis mais importantes no processo de remoção de metais
pesados por biomassa , visto que a especiação do metal na solução é dependente do pH, c a carga dos sítios ati vos na
superficie pode mudar dependendo deste valor (Volcsky, 2004). A Figura I apresenta o efeito do pH inicial na
capacidade de biossorção das diferentes espécies metálicas utilizando o pó de Cocos nucíjéra como biossorvente.
Diferentes faixas de pH foram empregadas em função da predominância das diferentes espécies metálicas avaliadas.
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Figura I. Capacidade de adsorçào da casca de coco em função do pH para C r", C r"' c Cd ' . na concentração inicial
de 20 ppm. Agitação: 175 rpm, Concentração do biossorvente: 5 g/L. Tamanho de Partícula: 200-297f1m.
Podemos observar que para o cromo (III) há um crescente aumento na capacidade de adsorção , q, para faixa de pH
entre 3 e 6. A partir de pH 6 se mantém constante até o valor de pH 9. A partir deste valor há uma queda na remoção
atribuída a precipitação de cromo (III) sob a forma de Cr(OH) 1 (Gaballah, 1997). Esses resultados indicam que a
faixa ideal para a remoção do Cr 1 ' por biomassa de Cocos nuciferu encontra-se entre 6 c 9. No caso do cádmio,
pode-se observar que há um aumento na adsorçào com o incremento do pH, até atingir o valor de pH igual a 6. A
partir deste valor a adsorção se mantém praticamente constante até um valor de pH 9. Acima deste valor, a espécie
predominante passa a ser o Cd(OHh, sendo esperada uma queda da remoção do cádmio devido à sua precipitação
(Gaballah et. ai., 1997).
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Para o Cr "' a melhor capacidade de adsorçào foi observada cm va lor de pH igual 2. Neste valor de pH as espécies
predominantes na solução são: Cr04 -2 e Cr20 7"2 (Gaballah, 1997). A partir do valor de pH igual a 2,5 a remoção
diminui. atingindo va lores mais baixos. A redução da capacidade de adsorção da casca de coco com relação ao Cr 6+,
pelo aumento do va lor do pH é devido à redução de solubilidade da espécie metálica (Gaballah et. ai. , 1997).
Na Figura 2. podemos observar que a capacidade de remoção para As 5+, Ni 2 +, e Zn 2• são inferiores quando
comparadas com as obtidas

para Cr'' . C r 6 ' e Cd
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Figura 2. Capacidade de adsorção da casca de coco cm função do pH para As 5 ', Ni 2 ', c Zn 2 ', na concentração inicial
de 20 ppm. Agitação: 175 rpm. Concentração do biossorventc: 5 g/ L. Tamanho de Partícula: 200-297 f.1m .

'+.

No caso do As
os resultados apresentados na Figura 2 mostram que o pó da casca de coco não apresenta
afinidade pela espécie metá lica, refletindo uma baixíssima capacidade de remoção. Podemos observar um
comportamento semelhante para o Ni 2 ' . c Zn 2 ', apresentando um ligeiro incremento entre pH 3 e 4 passando a uma
sorção constante e ntre os valores de pH de 4 e 6, e um aumento entre 6 e 8, para pH acima de 8 a remoção cai
rapidamente para ambas espécies metálicas. No caso do níquel , esta queda é devido a sua precipitação como
Ni(OHh . Os resultados experimentais obtidos para o Ni 2+ c Zn 2+ apresentam uma capacidade de adsorção muito
inferior quando comparada com as obtidas pela casca de coco para o Cr3+, Cr 6+ e Cd 2+.
Os resultados apresentados mostram claramente a importância do pH no processo de remoção de metais por
biomassa. A influência do pH na biossorção de íons metálicos se dá pela competição entre os íons do metal e os íons
H- presentes em solução pelos sítios ativos da superficie da biomassa. A dependência da captura de íons pela
bi omassa cm função do pH pode justificar-se pela associação e dissociação de alguns grupos funcionais presentes,
como as carboxilas em Cocus nucífera. É conhecido que em baixos valores de pH, a maioria dos grupos carboxi la
não se encontram dissociados, não podendo unir-se aos íons dos metais em solução, embora possam participar de
reações de complexação. Quando o valor do pH aumenta uma maior quantidade de grupos funcionais (carboxilas)
encontra-se com cargas negativas e podem atrair os íons de carga positiva (Chubar et ai., 2004; Selatnia et ai., 2004).
Face aos resultados obtidos nos experimentos anteriores, os estudos objetivando avaliar tamanho de partícula e a
concentração inicial da espécie metálica, foram reali zados apenas para Cr3•• Cr 6 + e Cd 2+.

3.2. Avaliação da Capacidade de Biossorção em Função do Tamanho de Partícula
Outro parâmetro estudado para a biossorção foi o tamanho de partícula do pó de casca de coco, já que este
parâmetro apresenta uma forte influênci a no custo de operação de um processo. É sabido que vários materiais têm
uma melhor capacidade de adsorção com um tamanho de partícula menor, conseqüentemente, a superficie de
cantata entre o sorvcnte c a fase líquida (solvente) também tem um papel importante neste processo (Schneider et
ai. , 2001).
Para a determinação da inlluência do tamanho de partícula na efic iência de remoção dos íons, foram realizados
ensa ios para diversas faixas de granul omctria. Os tamanhos de partículas variaram entre 0,3 a 0,044 mm e foi
2
3
6
utilizada uma concentração de biomassa de 5 g/L. sendo o pH ajustado em 7 para o Cd ' c Cr • c em 2 para o Cr + .
O tempo de conta to foi de 2 horas c a concentração inicia l de I 00 ppm para todos as espécies metálicas.
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Como se pode observar na Tabela li há uma diminuiçào na adsorçüo com o decréscimo do tamanho d~ part ícula
para os ío ns de Cd '' c C:r' ' . O mesmo não é observado para o Cr'" qu.: apresenta um li ge iro inc remento na adso rção
com a dim inu ição do tamanho de panícula.
Tabela li

Efe ito do tamanho de partícu la na biossorç<lo de C r '' . C r,,. c Cd ' ' co m pó da casca de coc o ve rde.

Faixa de tama nho de
partícula ( mm)
0.297 a 0.200
0. 2 10 a 0 . 105
0.105 a 0.070
0.074 a 0.044

«};, Rcrnoçào
C:d _,

C'r '

Cr td

9X .222
X2.43 6
X2. 1XI
XU\09

~.:').451

íC\ ..167
73 .2h'i

74.XOX
90.0.13
XX.5 14

r,x.57 1

XiU~42

É importante ressa ltar que a t(mna c superlkie da s partícula s inllucnciam na ad so1'\:ào. Segundo Vo lcsky ( 1990.
2004), partículas maiores com limnas esiCricas, c m gera l, apresentam uma maio r adsorçào de vido a uma maior
transferê ncia de massa do q ue as partícula s pequenas. Neste caso a maior adsorç<lo nestas partíc ula s é atribuída à
trans ferênc ia de massa para dentro das partículas do sorv cnte. Quand o o processo de adsorçüo dos íons de um metal
em um adsorvente só lido é baseado na adso rc,:ào na supcrlkic da partícula. observa-se uma maior adso rçào cm
partíc ulas menores.
De acordo com as microl()tografias obtidas pelo ME V, as amostras a nalisadas apresentam dili:rcntcs morfo logias.
Como pode ser observado na Fig ura 3, as part ícu las do pó da casc a d~ coco verde são porosas, a presentando furo s
tu bul ares grandes distr ibu ídos c m toda a s up~ rl icic c a lgumas libras co m s up~rli c i cs li sas. Portant o, as diferentes
morlologias da casca de coco làc ilitam a adsorçào dos íons mctúlicos das dikre ntcs ~ s p éc i~ s presentes na so luc,:ào
(Atkin so n ct ai. , 199S, Gomes. 2000).

(A)

Fi g ura 3

(H)

Microgra lias de partículas de pó de casca de coco verde : (A) 200X, (l:l) IOOX.

3.3. Avaliação da Capacidade de Biossorção cm Função da Concentração Inicial da Espécie
Metálica- lsotermas de Adsorção
O s estudos de cqui li brio da hiossorçào dos metais pesados I(Jram processados uti li za ndo mode los de isotennas de
adsorção . Os mod elos utiliza dos foram os de Langm uir c Frcund li ch ( Langmu ir, 191 ~: Fre undlich , I 907 ) que
descrevem o equilíbrio estabeleci do entre os íons do metal adsorvido na hiomassa (q) c os íons q ue ficam na so lução
(C). a uma temperatura constante . Nestes ensa ios experimen ta is de biossorçào optou-se por utilizar os va lores de pH
mais adequados ohtidos nos experimen tos anterio rmente di sc utido, a saher: Cr'' - pi I 7: C r '" - pH 2 c Cd ,. - pH 7.
A isotcrma de Lang muir é utili zada para uma sorçào cm monocamada na supcrlici e da parti<:ula , a qual contem um
determinado número de sítios livres para rea li/ar a hi ossorçiio. c é representada pel a seguinte cquaç~lo:
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q,...,hC 1

q= - - -

( I)

l+hC ,
O nde: q- quantidade de adsorvato (io11) retido 110 só lido (mg/g ): q.,.,_,.- paràmctro de Langmuir relativo à capacidade
de adson;~o (mg/g): h -con stante de La ngm uir n:lativa ú energia de adsorçào ( mg/1 o u mmol /1); Cr concentração
de equilíbrio do adsorvato (mg/1).
Linearizando a Equação I. obtemos

C

C

I

q

lf , ,"

q,.,Jl

(2)

~= -- + --

A isotenna de Frcundl ich está baseada na sorçào em supcrficies hetcrogêncas. c é dada pela equação:
I

q

= K ,.c "

(3)

Onde: q- quantidade de adsorvato (ion) retido 110 sólido (mg/g): C- concentração de equi líbrio do adsorvato; K1 c
são constantes.

11

Linearizando a Equação l, obtemos

logq = logkf +_I_ logC

(4}

n

Os dados obtidos para cada espécie metálica cm função de sua concentração inicial são apresentados na s Figuras 4 c
5. onde são mostrados as lineari zações das isotennas de Langmuir c Freundlich para cada espécie , de acordo com as
Equações 2 c 4, respectivamente. As constantes de Langmuir c Freundlich obtidas a partir das isotermas c os
coefic ientes de correlação são aprescntudos na Tabela 2.
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Figura 4- Linearização das isotennas de Langmuir para o Cr' ' , C r '' ' e Cd 2 ' , ú partir da Equação 2. Temperatura
2rc. Agitação: 175 rpm. Concentração de Biomassa: 5 g/ L. Tamanho de Partícula: 200-297J.im.
Os valores apresentados na Tabda 2 mostram que o modelo de Langmuir ajusta-se muito bem ao s dados
experimentais obtidos para as espécies Cd 2 ' c Cr ''',como pode ser observado pelos valores dos coeficientes de
correlação, R 1 , apresentados. Os va lores de qm,, obtidos pelo modelo para estas espécies metálicas refletem a
capacidade de carga destes metais pela hiomassa. refletindo uma elevada capacidade para o Cd 2 ' , que apresentou
um valor de 295 mg/g.
Para o modelo de Freundlich, observa-se um bo m ajuste dos dados experimenta is para todas as espécies avaliadas,
como mostra os valon:s de R:!, cm particular para C r -'' . Os valores elevados das constantes kf c 11 (constantes de
Freundlich} mostram uma IYtcil adsorçào dos metais pda casca de coco. O valor de 11 que é relativo à distribuição de
ions unidos aos sítios ati vos na biomassa, é representado pelos va lores: I, 748 para o Cd 2 ·; I, 113 para o C r 3' c
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1,567 para o Cr 6+ , portanto, valores maiores à unidade, indicando que os íons das espécies presentes são
favoravelmente adsorvidos sob as condições experimentais testadas (Zouboulis, 2004 ).

1,8

• Cr (III) • Cr (VI)

1,6

Ã
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B o.8
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Figura 5- Lineari zação das isotermas de Freundlich para o Cr ' , Cr "'e Cd 1 ' , à partir da Equação 2. Temperatura
2TC. Agitação: 175 rpm. Concentração de Biomassa: 5 g/L. Tamanho de Partícula: 200-297~m.

Tabela 2. Constantes de adsorção para os modelos de Langmuir c Frcundlich ap licados à biossorçào de Cr1 ' , C r" ' e
Cd l + pelo pó da casca de coco verde.
Langmuir

Frcundlich

Metal
q ..., {mg/g)

b

R'

Kf

n

R'

2+

295,81

0,019

0,986

9,780

1,748

0,962

CrJ+

580,45

0,003

0,679

2,048

1,113

0,992

Cr 6 '

20,55

0,091

0,955

4, 182

1,567

0,909

Cd

Os resultados apresentados mostram que o modelo de Langmuir é o que melhor representa os dados experimentais
para o Cd 2+ e para o Cr 6+, enquanto que o modelo de Frcundlich melhor representa a adsorção de Cr-' · pelo pó da
casca de coco verde. Isto sugere a ocorrência da biossorção cm monocamada ass im como condições hctcrogêneas na
supcrficie , onde ambas condições podem co-existir sob as condições experimentais testadas {Zouboulis ct al., 2004:
Ozdemir et al. , 2004)

4. CONCLUSÕES
Os experimentos realizados mostraram uma elevada capacidade de remoção de Cr' ' , Cr "' e Cd 2 ' pelo pó da casca
de coco verde, não sendo o mesmo observado para As · 5 , N i2 ' c Zn 2 ' . A importância do pH na remoção dos metai s
fi cou constatada, sendo observados os seguintes valores ótimos de pH : Cr 1 ' - pH 7; Cr M - pH 2 c Cd 2 ' - pH 7.
A aplicação dos dados obtidos aos modelos de adsorção de Langmuir c Frcund lich mostrou que as isotermas de
adsorção obtidas para os íons de Cr "' c Cd 2 ' foram satisfatórias para ambos modelos, c para Cr 1 ' apenas para o
modelo de Freundlich, nas condições experimentais testadas. Isto sugere a ocorrência da biossorção em
monocamada assim como condições heterogêneas na superfície, onde ambas cond ições podem co-existir sob as
condições experimentais testadas.
Os resultados preliminares apresentados neste trabalho mostram a possibilidade de utilização da casca de coco como
material biossorventc, sendo uma boa opção para o tratamento de etlucntes líquidos, já que esta biomassa é um
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resíduo produzido em grandes quantidades, cerca de 400 mil toneladas anuais. que requer o desenvolvimento de
novas formas de aproveitamento.
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