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RESUMO 

 
Neste trabalho foi avaliado o potencial dos Granulados Bioclásticos (GB) provenientes 
da alga Lithothamnium calcareum como sorvente para a remoção de Ni(II) de soluções 
aquosas, através de ensaios experimentais em batelada. Os resultados de remoção e 
captação mais significativos dos íons Ni(II) foram obtidos em pH 5, correspondendo a 

37,4% e 19,3 mg g-1, respectivamente. Na concentração de 5 mg L-1 foi observada a 
maior remoção (63,7%), a melhor captação foi observada na concentração de 500 mg 

L-1, correspondendo ao valor de 45 mg g-1. Os dados de sorção de Ni(II) ajustaram-se 

bem ao modelo de Langmuir, apresentando qmax de 54,9 mg g-1 e kL de 0,014 L mg-1, 
respectivamente. Os dados de sorção para os íons Ni(II) ajustaram-se melhor ao 

modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R2 de 0,994), qeq  calculado de 21,74 mg g- 

1 e k2 de 0,028 g mg-1  min-1. 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de efluentes, sorção, níquel, alga calcária. 
 
ABSTRACT 

 
This study evaluated the potential of Bioclastic Granules (BG) from Lithothamnium 
calcareum algae as sorbent for Ni(II) removal in aqueous solutions, through 
experimental tests in batch. The most significant removal and uptake results of Ni(II) 
ions were obtained at pH 5, corresponding to 37.4% and 19.3 mg g-1, respectively. At 

the concentration of 5 mg L-1, the highest removal (63.7%) was observed, the best 

uptake was observed at the concentration of 500 mg L-1, corresponding to the value of 

45 mg g-1. The Ni(II) sorption data were well adjusted to the Langmuir model, with qmax  

of 54.9 mg g-1 and kads of 0.014 L mg-1, respectively. The sorption data for Ni(II) ions 

were better adjusted to the kinetic model of pseudo-second order (R
2 

of 0.994), 

calculated qeq of 21.74 mg g-1 and 0.028 g mg-1  min-1. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O níquel é utilizado principalmente na fabricação de aço inoxidável, na galvanoplastia 
do cromo, como catalisador em algumas reações de hidrogenação, na produção de 
ligas, baterias alcalinas e pigmentos inorgânicos (Cetesb, 2012). Segundo Lakshtanov 
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e Stipp (2007) o lançamento de níquel a partir de atividades industriais em 
concentrações acima do estabelecido pelos órgãos competentes pode ocasionar  
efeitos adversos a plantas e animais. 

 
Várias tecnologias de tratamento têm sido empregadas para a remoção de metais em 
efluentes. Os tratamentos convencionais geralmente envolvem a aplicação de 
processos físicos ou químicos como a precipitação química, troca iônica, separação por 
membrana e técnicas eletroquímicas. Apesar de serem amplamente utilizadas, 
apresentam algumas desvantagens intrínsecas como custo elevado, geração de  
grande quantidade de lodo, inecifiência para efluentes contendo baixas concentrações 
(Kurniawan et al., 2006 ; Wang e Chen, 2009 ; Rostamian et al., 2011 ; Nurchi e 
Villaescusa, 2012). 

 
A sorção é, no sentido amplo, a transferência de massa (espécies químicas) entre as 
fases (aquosa e sólida), que inclui vários mecanismos como adsorção, precipitação, 
coprecipitação, complexação, quelação e substituição isomórfica para formar uma nova 
fase aderente que pode ser derivada de ambas. Vários materiais naturais inorgânicos e 
orgânicos tais como carvão ativado, resinas, argilas, sílica gel, materiais biológicos e 
minerais foram estudados para sorção de íons metálicos (Mobasherpour et al., 2012; 
Hatay et al., 2008). Os Granulados Bioclásticos (GB) formam-se a partir da deposição 
de sais de carbonato de cálcio e magnésio na forma de cristais de calcita e aragonita 
na parede celular das algas Lithothamnium calcareum. Estima-se que na plataforma 

continental brasileira os depósitos deste material são de 2.1011 toneladas (Milliman e 
Amaral, 1974). 

 

Neste estudo foi avaliada a capacidade e eficiência dos Granulados Bioclásticos (GB) 
provenientes da alga calcária Lithothamnium calcareum como material sorvente para o 
tratamento de soluções aquosas contendo íons Ni(II). 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Obtenção das Amostras e Preparo das Soluções Estoques de Ni(II) 

 

A amostra com cerca de 25 kg dos Granulados Bioclásticos (GB) foi fornecida pela 
empresa Algarea Mineração S.A. O beneficiamento industrial do GB é constituído pelas 
etapas de secagem, moagem, ensacamento e estocagem do minério. Para a obtenção 
do tamanho de partícula na faixa de -150+106 µm, utilizou-se um moinho de barras e 
posterior separação em uma série de peneiras Tyler via seca em um equipamento Ro- 
Tap. As soluções metálicas foram preparadas com água deionizada a partir do sal de 
NiSO4.6H2O (99%) fornecido pela Vetec Química Fina. 

 

2.2. Experimentos de Sorção em Batelada 
 

Todos os ensaios de sorção foram realizados em frascos erlenmeyer de 500 mL, 
empregando um volume de solução metálica de 100 mL em uma plataforma de rotação 
horizontal (Cientec CT-712), a uma velocidade de rotação de 250 rpm. Após cada 
ensaio, o GB foi concentrado por filtração em membrana de 0,45 μm e a solução 
metálica permeada foi submetida a uma análise da concentração residual do metal pela 
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técnica de ICP/OES em um equipamento Perkin Elmer Optima 4300DV. A remoção e a 

capacidade de sorção foram calculadas mediante as Equações 1 e 2. 

 
    

         
      (1) 

   

    
           

  

 
(2) 

Onde: R é a remoção de Ni(II) (%); q é a capacidade de captação de Ni(II) (mg g-1); Ci  

é a concentração inicial de Ni(II) (mg L-1); Ceq é a concentração de Ni(II) no equilíbrio 
(mg L-1); V é o volume da solução contendo Ni(II) (L); M é a massa do GB (g). 

 
2.3. Isotermas de Sorção 

 

O modelo de Langmuir foi inicialmente descrito para a adsorção de gases em 
superfícies sólidas, a sorção é considera como um fenômeno químico. O modelo de 
isoterma de Langmuir tem uma forma hiperbólica dada pela Equação 3: 

 

    
             

        
(3) 

 

Onde: q é a capacidade de captação de Ni(II) (mg g-1); qmax é o a capacidade máxima 
de sorção (mg g-1); kL é a constante relativa à energia de sorção (L mg-1); Ceq é a 
concentração de Ni(II) no equilíbrio (mg L-1). 

 
O modelo de isoterma de Freundlich é considerado apropriado para descrever tanto a 
sorção em multicamadas quanto a sorção em superfícies heterogêneas. O modelo de 
Freundlich (Equação 4) não prevê a saturação da superfície como descrito pelo modelo 
de Langmuir, correspondendo a uma distribuição exponencial de vários sítios de sorção 
com energias diferentes, podendo assim ser aplicado a sistemas não ideais. 

 

(4) 
 

Onde: q é a capacidade de captação de Ni(II) (mg g-1); Ceq é a concentração de Ni(II)  

no equilíbrio (mg L-1); kF é a constante que indica a capacidade de sorção (L mg-1); n é  
a constante que indica a intensidade de sorção. 

 

O modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R) avalia a natureza de sorção e é mais geral 
do que a isoterma de Langmuir, já que esta não assume uma superfície homogênea ou 
um potencial de sorção constante. A Equação 5 representa a isoterma de Dubinin- 
Radushkevich e a Equação 6 representa o potencial de Polanyi. 

 
                   (5) 

                  
  (6) 

Os valores da energia de sorção (Es) serão relacionados com a constante  B pelo uso 
da Equação 7. 
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(7) 
 

Onde: q é a capacidade de captação de Ni(II) (mg g-1); qmax é o a capacidade máxima 
de sorção (mg g-1); B é a constante relacionada ao calor de sorção (mol2  kJ-2);   é o 
potencial de Polanyi (kJ mol-1); R é a constante dos gases (0,008314 kJ mol-1  K-1); T é  
a temperatura absoluta (K); Ceq é a concentração de Ni(II) no equilíbrio (mg L-1); Es é a 
energia livre média de sorção (kJ mol-1). 

 
2.4. Cinética de Sorção 

 

O modelo de pseudo-primeira ordem (modelo de Lagergren) foi o primeiro a ser 
desenvolvido para um processo de sorção de um sistema sólido-líquido. Este é o mais 
utilizado para determinar a taxa de sorção de um soluto em uma solução líquida, 
podendo ser representado pela Equação 8. 

 

                   (8) 

Onde: qeq é a quantidade de Ni(II) sorvido no equilíbrio (mg g-1); q é a quantidade de 
Ni(II) sorvido no tempo “t” (mg g-1); k1 é a constante de velocidade da reação de 
pseudo-primeira ordem (min-1). 

 
O modelo de pseudo-segunda ordem baseia-se também na capacidade de sorção do 
sorvente. Ao contrário do modelo de pseudo-primeira ordem, este prediz o 
comportamento cinético sobre toda a faixa de tempo de sorção. O modelo de pseudo- 
segunda ordem é representado pela Equação 9: 

 

      
   

     

         

 
Onde: qeq é a quantidade de Ni(II) sorvido no equilíbrio (mg g-1); q é a quantidade de 
Ni(II) sorvido no tempo “t” (mg g-1); k2 é a constante de velocidade da reação de 
pseudo-segunda ordem (g mg-1 min-1). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Efeito do pH 
 
Na Figura 1 pode-se observar o percentual de remoção e capatação dos íons Ni(II) na 
faixa de pH de 2 a 7. Para os íons Ni(II), o percentual de remoção mais significativo foi 

obtido em pH 5, correspondendo ao valor de 37,4% e a uma captação de 19,3 mg.g-1. 
Nos valores de pH 6 e 7, houve um decréscimo nos percentuais de remoção, 
correspondendo aos valores de 31,9 e 33,7%, respectivamente. Os valores de remoção 
menos expressivos foram obtidos na faixa de pH 2 a 3, correspondendo a remoções de 
17,9 e 13,3%, respectivamente. 

 
Segundo Sondi et al. (2009) a química de superfície de minerais carbonatados em 
contato com a água é descrita em termos das reações de coordenação que estes sítios 
de  superfície  sofrem  com  espécies  na  solução,  tais  como  Ca2+,  CO  2-,  HCO  -   e 3 3 

(9) 
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CaHCO +. Em pH próximo a 5, a concentração dos íons Ni(II) em solução decrescem 
em virtude da formação de complexos mais estáveis de acordo com as reações: 

 

              
          

    
 

 
 

 

Apesar das espécies NiCO3 e NiOH+ coexistirem praticamente na mesma faixa de pH,  
a espécie NiCO3 apresenta um valor da constante de equilíbrio (k = 6,9.106), mais 
favorável do que a espécie Ni(OH)2  (k = 2,13.10-13). 
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Figura 1. Efeito do pH na sorção de Ni(II) por Granulados Bioclásticos (concentração inicial de 

metal: 50 mg L
-1

; concentração do sorvente: 1 g L
-1

; tamanho de partícula: 150 a 106 μm; 
temperatura: 25 

o
C; e tempo de contato: 60 min). 

 
3.2. Isotermas de Sorção 

 

Os ensaios de sorção foram realizados em concentrações iniciais de 5 a 500 mg L
-1 

a 
fim de se obter a capacidade máxima de saturação dos GB. A Figura 2 mostra a 

quantidade de íons Ni(II) sorvidos (q em mg g-1) em função da concentração no 

equilíbrio (Ceq mg L-1), além do emprego dos modelos de isoterma de Langmuir, 
Freundlich e Dubinin-Radushkevich. 

 
De forma geral, como pode ser visto na Tabela 2, os dados de sorção de Ni(II) por GB 

mostram-se bem ajustados ao modelo de Langmuir (R2 = 0,957). Segundo Aziz et al. 
(2008) os dados de sorção dos íons Ni(II) em calcário ajustaram-se bem ao modelo de 

Langmuir (R2 > 0,9), sugerindo que a sorção foi predominantemente realizada em uma 
monocamada sobre a superfície do calcário. No presente estudo, o valor de qmax e kL 

obtido pelo modelo de isoterma de Langmuir para os íons Ni(II) foi de 54,9 mg g-1 e 

0,014 L mg-1, respectivamente. Sugere-se que as espécies NiCO3 formadas na camada 
hidratada se recristalizaram na superfície dos GB formando uma monocamada de 
cristais de gaspeita. 
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Figura 2. Isoterma de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich para sorção de íons Ni(II) por 

Granulados Bioclásticos (pH: 5,0; concentração do sorvente: 1 g L
-1

; tamanho de partícula: 150 a 
106 μm; temperatura: 25 

o
C; e tempo de contato: 60 min). 

 
Tabela 1. Parâmetros obtidos dos modelos de isotermas e seus coeficientes de correlação 

 

 Langmuir  

Metal 
qmax  (mg g-1) kL  (L mg-1) R2 

 54,9 0,014 0,957 

Freundlich 

 kF  (L mg-1) n R2 

Ni(II) 5,5 2,74 0,908 

 Dubinin-Radushkevich 

 qmax  (mg g-1) B (mg2 kJ-2) R2 

 44,2 297,57 0,946 

 

3.2. Cinética de Sorção 
 

A Figura 3 mostra os modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem 
para a sorção dos íons Ni(II) por GB. Vários pesquisadores relataram que a sorção de 
espécies metálicas divalentes em sorventes heterogêneos seguem um mecanismo 
cinético de pseudo-segunda ordem (Ho et al., 2004). Na Tabela 2 pode-se observar os 
parâmetros cinéticos obtidos utilizando o modelo de pseudo-primeira e pseudo- 
segunda ordem para os íons Ni(II). 

 
Pode-se verificar que os dados cinéticos obtidos se ajustaram bem ao modelo cinético 
de pseudo-primeira ordem, apresentando R2 de 0,979; qeq de 21,02 mg g-1 e k1  de  
0,288 min-1. Porém, os dados de sorção para os íons Ni(II) apresentam um melhor 
ajuste ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem com R2 de 0,994; qeq calculado de 
21,74 mg g-1, bem próximo ao qeq obtido experimentalmente (21,97 mg g-1) e k2 de 
0,028 g mg-1 min-1. Este ajuste ao modelo de pseudo-segunda ordem pode ser devido 
ao processo de sorção ser muito rápido na fase inicial, onde uma camada de 
precipitados de NiCO3 é formado sobre a superfície dos GB, diminuindo 
significativamente os sítios de sorção disponíveis o que pode ocasionar uma redução 
na taxa de sorção, tornando-a mais lenta. 
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Figura 3. Modelo de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem para sorção dos íons Ni(II) por 
Granulados Bioclásticos (pH: 5,0; concentração do sorvente: 1 g L

-1
; concentração inicial de 

metal: 50 mg L
-1

; tamanho de partícula: 150 a 106 μm; e temperatura: 25 
o
C). 

 
Tabela 2. Parâmetros cinéticos obtidos dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo- 
segunda ordem para sorção dos íons Ni(II) por Granulados Bioclásticos 

 

Pseudo-First Order Pseudo-Second Order  

Metal qeq k1 
 

R2 
qeq k2 

 
R2 

qeq exp 

(mg g-1) 

 (mg g-1) (min-1) (mg g-1) (g mg-1 min-1)  

Ni (II) 21,02 0,288 0,979 21,74 0,028 0,994 21,97 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que em pH inicial 5 foi obtido uma 

remoção de 37,4% e captação de 19,3 mg g
-1

. A partir deste valor de pH, espécies 
como NiCO3 são formadas, precipitando na superfície dos GB. Na concentração inicial 

de Ni(II) correspondente a 5 mg L-1 foi observado a maior remoção (63,7%) e na 
concentração de 500 mg L-1 a maior captação (45 mg g-1). Os dados de sorção 

ajustaram-se bem ao modelo de isoterma de Langmuir (R2  = 0,957) apresentando  qmax 

= 54,9 mg g-1 e kL  = 0,014 L mg-1, sugerindo que os precipitados de NiCO3 formam uma 
monocamada na superfície dos GB. O processo de sorção mostrou-se muito rápido nos 
primeiros 20min de tempo de contato, atingindo uma remoção e captação de 38,3% e 
20,5 mg g-1, respectivamente. Os dados de captação ajustaram-se bem ao modelo 

cinético de pseudo-segunda ordem (R2 = 0,994), qeq calculado de 21,74 mg g-1 e k2 de 

0,028 g mg-1 min-1. 
 
5. REFERÊNCIAS 

 
Aziz HA, Adlan MN, Ariffin KS. Heavy metals (Cd, Pb, Zn, Ni, Cu and Cr(III)) removal 
from water in Malaysia: post treatment by high quality limestone. Bioresource 
Technology 2008; 99; 1578-1583. 

q
(m

g 
g-1

) 



VENEU, D.M., YOKOYAMA, L., CUNHA, O.G.C., FERNANDES, P.H.S., SCHNEIDER, C.L., MONTE, 

M.B.M. 

 

 

Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Níquel e seus compostos - 
Ficha de Informação Toxicológica [Internet] 2012; [citado 2015 Abr 4]; 3p. Disponível 
em: http://www.cetesb.sp.gov.br 

 
Hatay I, Gup R, Ersoz M. Silica gel functionalized with 4-phenylacetophynone 4- 
aminobenzoylhydrazone: synthesis of a new chelating matrix and its application as 
metal ion collector. Journal of Hazardous Materials 2008; 150; 546–553. 

 
Ho YS, Chiu WT, Hsu CS, Huang CT. Sorption of lead ions from aqueous solution using 
tree fern as a sorbent. Hydrometallurgy 2004; 73; 55-61. 

 
Kurniawan TA, Chan GYS, Lo W, Babel S. Physico-chemical treatment techniques for 
wastewater laden with heavy metals. Chemical Engineering Journal 2006; 118; 83-98. 

 
Lakshtanov LZ, Stipp SLS. Experimental study of nickel(II) interaction with calcite: 
Adsorption and coprecipitation. Geochimica et Cosmochimica Acta 2007; 71; 3686– 
3697. 

 
Milliman JD, Amaral CAB. Economic potential of Brazilian  continental  margin 
sediments. In: Anais do Congresso Brasileiro de Geologia. Porto Alegre, Brasil. 1974; p. 
335-344. 

 

Mobasherpour I, Salahi E, Pazouki M. Comparative of the removal of Pb2+, Cd2+ and  

Ni2+ by nano crystallite hydroxyapatite from aqueous solutions: Adsorption isotherm 
study. Arabian Journal of Chemistry 2012; 5; 439–446. 

 

Nurchi VM, Villaescusa I. Sorption of toxic metal ions by solid sorbents: A predictive 
speciation approach based on complex formation constants in aqueous solution. 
Coordination Chemistry Reviews 2012; 256; 212– 221. 

 
Rostamian R, Najafi M, Rafati AA. Synthesis and characterization of thiol-functionalized 
silica nano hollow sphere as a novel adsorbent for removal of poisonous heavy metal 
íons from water: Kinetics, isotherms and error analysis. Chemical Engineering Journal 
2011; 171; 1004–1011. 

 

Sondi I, Bišćan J, Vdović N, Škapin SD. The electrokinetic properties of carbonates in 
aqueous media revisited. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 
Aspects 2009; 342; 84–91. 

 
Wang J, Chen C. Biosorbents for heavy metals removal and their future. Biotechnology 
Advances 2009; 27; 195–226. 

http://www.cetesb.sp.gov.br/

