
RESUMO 

 

A biossorção é uma propriedade de determinados tipos de biomassa morta que 

permite a ligação e concentração de iões metálicos, a partir de soluções aquosas, 

que podem ser muito diluídas. O processo pode ser usado na purificação de 

efluentes industriais que contêm metais. O estudo do processo de biossorção seguiu 

os seguintes passos: 1) determinação das relações de equilíbrio, 2) determinação da 

cinética do processo de biossorção, 3) determinação do tempo de “breakthrough” em 

adsorvedor de cestos, de fluxo contínuo e 4) determinação do tempo de 

“breakthrough” numa coluna de biossorção, de fluxo contínuo. Estudaram-se os 

processos de biossorção dos iões metálicos cobre(II), chumbo(II), cádmio(II), 

zinco(II) e crómio(III) na alga marinha Gelidium sesquipedale, no resíduo de 

extracção do agar desta alga e nos grânulos resultantes da imobilização desse 

resíduo num polímero (poliacrilonitrilo).  

Os três biossorventes foram caracterizados em termos da área superficial específica, 

densidade aparente, densidade real, porosidade, tamanho das partículas e 

distribuição de tamanho de poros, utilizando diferentes técnicas: adsorção de N2 e 

de azul de metileno, porosimetria de mercúrio, picnometria de hélio e microscopia 

electrónica de varrimento. A caracterização química dos biossorventes baseou-se na 

determinação dos principais constituintes químicos presentes na estrutura da 

biomassa e na identificação e quantificação dos sítios activos da superfície, usando 

as técnicas de análise por espectroscopia do infravermelho (FTIR), microanálise por 

raios X e titulação potenciométrica ácido-base. Concluiu-se que a superfície dos 

biossorventes é caracterizada por uma distribuição heterogénea de dois principais 

grupos químicos: carboxílico e hidroxilo.  

Foram realizadas experiências cinéticas em adsorvedor fechado, a partir das quais 

se determinou o tempo de equilíbrio e o valor da difusividade homogénea do metal 

no biossorvente. Determinaram-se as capacidades de biossorção dos diferentes 

adsorventes para cada ião metálico, a partir das isotérmicas de adsorção a 

diferentes valores de pH, temperatura e força iónica da solução. Concluiu-se que: 1) 

o aumento do pH favorece a biossorção dos iões metálicos, 2) o aumento da força 

iónica da solução diminui a adsorção dos iões metálicos, 3) a temperatura da 

solução influencia pouco a biossorção, na gama de temperaturas estudadas. Os 

dados de equilíbrio foram ajustados aos modelos de Langmuir e Langmuir-

Freundlich e concluiu-se que a alga Gelidium é o biossorvente com maior 

capacidade de adsorção.  

Para prever a influência do pH e da presença de outros iões metálicos, na ligação de 

um dado metal aos grupos carboxílicos das superfícies, desenvolveram-se dois 



modelos de equilíbrio de biossorção: o modelo discreto, que considera uma 

distribuição discreta dos sítios activos e o modelo contínuo que admite uma 

distribuição contínua dos grupos carboxílicos, dada pela distribuição de Sips. 

Desenvolveu-se um modelo de transferência de massa considerando uma 

resistência à difusão intraparticular, que demonstrou ser capaz de descrever as 

cinéticas de biossorção a diferentes concentrações iniciais de metal e pH da 

solução, em sistema simples e binário. 

A dessorção do cobre foi estudada em sistema fechado usando como eluentes 

soluções de HNO3 e EDTA. Estudou-se a influência do pH, da razão sólido/líquido e 

da quantidade inicial de metal ligado ao biossorvente na eficiência do processo de 

eluição com HNO3. Na eluição com EDTA estudou-se a influência da respectiva 

concentração no processo de dessorção. Concluiu-se que a dessorção é rápida e 

eficiente usando valores de pH inferiores a 2 e concentrações de EDTA na 

proporção 1:1 com a quantidade de ião metálico adsorvido. Na eluição com o ácido, 

o mecanismo de dessorção é atribuído à permuta iónica entre os protões e os iões 

metálicos numa razão de 1:1. Como agente complexante forte, o EDTA remove os 

iões metálicos do adsorvente formando quelatos em solução. 

A biossorção dos iões metálicos foi estudada num adsorvedor de cestos de fluxo 

contínuo para sistemas monocomponente e bicomponente, tendo-se avaliado 

diferentes condições de operação para os sistemas monocomponente: velocidade 

de agitação, caudal, pH e concentração da alimentação. Foi desenvolvido um 

modelo de transferência de massa, baseado na difusão externa e intraparticular, 

para descrever o processo de biossorção em adsorvedor de cestos. Para a eluição 

foi considerada apenas a difusão intraparticular e o equilíbrio dado pela lei de acção 

de massa. 

Estudou-se também o processo de biossorção dos iões metálicos numa coluna de 

leito fixo de escoamento descendente, avaliando o efeito das condições operatórias 

(pH, caudal, concentração, temperatura e força iónica da solução de alimentação) na 

eficiência do processo em sistema monocomponente. Foram também determinadas 

as curvas de “breakthrough” para a adsorção de misturas binárias de iões metálicos. 

Concluiu-se que era possível a reutilização dos biossorventes em dois ciclos 

consecutivos adsorção/dessorção. Foram desenvolvidos dois modelos de 

transferência de massa, baseados na difusão externa e intraparticular, para 

descrever o desempenho da adsorção e dessorção em coluna. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Biosorption is a property of certain types of dead biomass to bind and concentrate 

metal ions from aqueous solutions, even very diluted. It may be used for purification 

of metal-containing industrial waste effluents. The conception and optimization of the 

biosorption process was developed according to the following steps: 1) determination 

of the equilibrium relationships, 2) determination of the biosorption kinetics, 3) 

determination of the breakthrough time in a continuous stirred tank adsorber 

(“carberry” type) and 4) determination of the breakthrough time in a continuous-flow 

column. In this work all these aspects have been studied for the biosorption of 

copper(II), lead(II), cadmium(II), zinc(II) and chromium(III) metal ions on algae 

Gelidium sesquipedale, an algal waste from agar extraction industry and a composite 

material from the immobilization of the algal waste by an organic polymer 

(polyacrylonitrile). 

The three biosorbents were characterized in terms of specific surface area, apparent 

density, real density, porosity, particle size and pore size distribution, using different 

techniques: N2 and methylene blue adsorption, mercury porosimetry, helium 

picnometry and scanning electron microscopy. The chemical characterization of the 

biosorbents was based on the determination of the main chemical constituents 

present in the structure of the biomass, and in the identification and quantification of 

surface active sites, using the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), the 

Energy Dispersive Spectroscopy X-Ray Microanalysis (EDS) and the acid-base 

potentiometric titration techniques. It can be concluded that the surface of the 

biosorbents is characterized by a heterogeneous distribution of two main chemical 

groups: carboxylic and hydroxyl. 

Kinetic experiments, in batch system, were carried out, to determine the equilibrium 

time and the homogeneous diffusion coefficient of each metal in all biosorbents. The 

biosorption uptake capacity of the different adsorbents, for each metal ion, was 

determined by the equilibrium isotherms at different solution pH, temperature and 

ionic strength. It can be concluded that: 1) increasing pH, metal ions biosorption 

increases, 2) increasing solution ionic strength, the adsorption capacity decreases, 3) 

the solution temperature has little influence on metal biosorption, for the range of 

studied temperatures. The equilibrium data were adjusted to the Langmuir and 

Langmuir-Freundlich models. It can be concluded that Gelidium seaweed biosorbent 

has the higher adsorption uptake capacity. 

In order to study the pH influence and the presence of other metal ions in the 

biosorption process, two equilibrium models were developed: the discrete model that 

considers a discrete distribution of the active sites and the continuous model that 

admits a continuous distribution of carboxylic groups, given by the Sips distribution. 



A mass transfer model was developed, considering a resistance to the intraparticular 

diffusion, which is capable to describe the biosorption kinetics at different initial metal 

concentrations and solution pH, in simple and binary systems. 

Copper desorption was studied, in batch system, using HNO3 and EDTA solutions as 

eluents. The influence of pH, solid to liquid ratio and initial copper loading in the 

efficiency of the elution process with HNO3 has been studied. The influence of EDTA 

concentration in the desorption process was also evaluated. It was concluded that 

desorption is fast and more efficient for pH < 2, and a 1:1 concentration ratio between 

EDTA and the metal loaded. Desorption mechanism is attributed to a 1:1 ionic 

exchange between protons and metal ions. As a strong complexant, EDTA removes 

metal ions from the adsorbent to form soluble quelates. 

Biosorption of metal ions was studied in a continuous stirred tank adsorber 

(“carberry” type), for different operating conditions, such as, stirring rate, flow rate, 

inlet concentration, pH of the feeding solution and metal mixtures. Desorption of 

metal-laden, with nitric acid, was fast and efficient. A mass transfer model, based on 

the external and intraparticular diffusion, was developed to describe the biosorption 

process in a continuous stirred tank adsorber. In the elution process, the 

intraparticular diffusion and the equilibrium, given by the mass action law, were 

considered. 

The effect of different operating conditions (pH, flow rate, inlet concentration, 

temperature and ionic strength of the feeding solution) in the efficiency of the 

biosorption process, in a continuous-flow column, for a monocomponent solution, 

was studied. The adsorption of binary mixtures was also considered. The use of 

biosorbents in two consecutive adsorption/desorption cycles proved to be fast and 

efficient. Two mass transfer models were developed in order to describe the 

performance of the column, considering external and intraparticular diffusion 

resistances. 

 


