
Resumo 

Com este trabalho pretendeu-se estudar a viabilidade de utilização da alga marinha Fucus spiralis 

como adsorvente em tratamentos de afinação de efluentes industriais que contenham, pelo menos 

um, dos seguintes catiões metálicos: Cd2+, Cu2+ e Cr3+.  

A escolha deste adsorvente teve a ver com o facto de ser um material de baixo custo, abundante na 

costa Portuguesa e poder vir a constituir uma alternativa aos adsorventes actualmente utilizados, 

nomeadamente o carvão activado. A remoção de metais pesados de efluentes industriais com algas 

marinhas tornar-se-ia, assim, um método de tratamento alternativo aos processos convencionais.  

O trabalho realizado contemplou essencialmente estudos cinéticos e de equilíbrio.  

Determinou-se, de uma forma expedita, o ponto de carga zero (PHcz) da alga marinha Fucus spiralis, 

obtendo-se um valor próximo de 6,5.  

O estudo cinético permitiu analisar, para cada ião metálico em solução, a influência da concentração 

inicial na capacidade de biossorção pela alga Fucus spiralis. As maiores capacidades de biossorção 

na saturação foram obtidas para o Cd2+. Ao fim de 33 minutos de tempo de contacto obtiveram-se 

percentagens de remoção da ordem de 85% para o Cd2+ e de 60 a 65% para o CU2+ e Cr3+. 

Relativamente ao Cr3+, foi ainda avaliado o efeito do pH inicial da solução sobre a biossorção pela 

alga, concluindo-se que, para a gama estudada, não se verificava uma influência significativa sobre a 

capacidade de biossorção.  

Realizou-se, ainda, um estudo cinético com um efluente industrial contendo CU2+ e Cr3+ para avaliar o 

efeito que a presença dos dois metais juntos teriam sobre a respectiva fixação pela alga. Verificou-se 

que a percentagem de remoção obtida para cada um dos metais, em solução de um único 

componente, é dividida, no caso de uma solução com os dois componentes em concentrações 

idênticas, passando a ser de 32 e 37% para o Cr3+ e CU2+, respectivamente.  

Numa segunda fase do estudo cinético ajustaram-se os dados experimentais a dois modelos teóricos, 

respectivamente, de pseudo-primeira e pseudo-segunda-ordem. Os resultados experimentais foram 

bem ajustados por ambos os modelos.  

As constantes de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem obtidas, para os ensaios com soluções 

puras, praticamente não variam com a concentração inicial na gama estudada. O mesmo não se 

verifica quando um metal se encontra na presença de outro.  

O estudo do equilíbrio de biossorção foi efectuado com soluções com um único componente, a 

temperaturas de 20 e 40°C e pH inicial de 5,0 e com uma solução com dois componentes - CU2+ e 

Cr3+ - a 20°C e pH inicial de cerca de 4,0.  

O aumento da temperatura favoreceu ligeiramente a biossorção de Cr3+ e do Cd2+; para o CU2+ não 

foi possível tirar conclusões.  



Os resultados experimentais, dos sistemas simples, foram ajustados ao modelo de Langmuir e ao 

modelo de Langmuir-Freundlich. O ajuste ao modelo de Langmuir-Freundlich mostrou-se melhor.  

Verificou-se que a afinidade entre a alga Fucus spiralis e os iões metálicos obedece à seguinte 

sequência: Cd2+ > Cr3+ > CU2+.  

Uma vez que, nos ensaios com o Cd2+, o pH da solução aumentava, considerou-se a hipótese de 

existir competição entre estes iões e H+ pelos sítios activos do adsorvente, o que foi confirmado pelo 

ajuste a um modelo que corresponde a uma extensão ao modelo de Langmuir e que considera a 

referida competição.  

Os resultados experimentais do sistema binário CU2+ - Cr3+ foram ajustados a um modelo teórico de 

Langmuir para sistemas binários, tendo-se confirmado que a alga apresenta uma maior afinidade 

para o Cr3+ do que para o CU2+.  

Por último determinou-se a entalpia de adsorção ( )0H∆ , energia livre de Gibbs ( )0G∆  e entropia 

( )0S∆ . Concluiu-se que o processo de biossorção de Cd2+ é endotérmico; relativamente aos outros 

dois metais não foi possível tirar conclusões. O processo de adsorção é favorável energeticamente, 

uma vez que 0G∆  < 0.  

Abstract 

This work aimed to study the viability of the use of the marine algas Fucus spiralis as an adsorbent in 

the refinement of industrial effluents that contain at least one of the following metallic cations: Cd2+, 

Cu2+ and Cr3+.  

The choice of this adsorbent is due to the low cost of this material, abundant on the Portuguese coast 

and being able to constitute an alternative to the adsorbents actually used, namely activated carbon. 

Removing the heavy metals of the industrial effluents with marine algas would then become an 

alternative method of treatment compared to the conventional processes.  

The work executed contemplated mainly equilibrium and kinetic studies.  

It was determined, in an expedite form, the point of zero charge (PHcz) of the marine alga Fucus 

spiralis, having obtained a value near 6.5.  

The kinetic study made it possible to analyse, for each metallic ion in solution, the influence of the 

initial concentration on capacity of biosorption by the alga Fucus spiralis. The largest capacities of 

biosorption on saturation were obtained for the Cd2+. After 33 minutes of contact, percentages of 

extraction in the order of 85% were obtained for the Cd2+ and 60% to 65% for the CU2+ and Cr3+. 

Relatively to Cr3+, it was furthermore evaluated the effect of the initial pH of the solution on the 

biosorption by the alga, having concluded that over the range studied, there was no significant 

influence over the capacity of biosorption. Furthermore, a kinetic study with an industrial effluent 



containing CU2+ and Cr3+ was conducted to evaluate the effect of the presence of the two metals 

together over the respective fixation by the alga. It was verified that the percentage of extraction 

obtained for each of the metals, in solution of only one component, is divided, in the case of one 

solution with the two components in identical concentrations, becoming 32% and 37% for Cr3+ and 

CU2+, respectively.  

On a second stage of the kinetic study the experimental data was adjusted to two theoretical models, 

of pseudo-first and pseudo-second order, respectively. The experimental results were well adjusted by 

both models.  

The pseudo-first and pseudo-second constants obtained on the trials with pure solutions, practically do 

not vary with the initial concentration on the studied range. This does not occur when a metal is found 

on the presence of another.  

The equilibrium study of biosorption was made with solutions of only one component, at temperatures 

of 20 and 40°C and initial pH of 5.0 and with a solution of two components - CU2+ and Cr3+ - at 20°C 

and initial pH of 4.0.  

The increase of temperature favoured slightly the biosorption of Cr3+ and the Cd2+; for the CU2+ it was 

not possible to reach any conclusion.  

The experimental results, of the simple systems, were adjusted to the Langmuir and to the Langmuir-

Freundlich models. The Langmuir-Freundlich model adjustment revealed itself better.  

It was observed that the affinity between the alga Fucus Spiralis and the metallic ions obeys to the 

following sequence: Cd2+ > Cr3+ > CU2+.  

Since the pH of the solution increased, on the trials with the Cd2+, the probability of existing 

competition between these ions and H+ on the active sites of the adsorbent was considered. This was 

confirmed by the adjustment to a model that corresponds to an extension of the Langmuir model and 

that considers this competition.  

The adjustment of experimental results of the binary system CU2+ - Cr3+ were to a theoretical Langmuir 

model for binary systems confirmed that the alga shows a greater affinity to Cr3+ than to CU2+.  

Finally the adsorption enthalpy ( )0H∆ , Gibbs free energy ( )0G∆  and entropy ( )0S∆  were 

determined. It was concluded that the process of biosorption of Cd2+ is endothermic; regarding the 

other two metals it was not possible to reach any conclusion. Since 0G∆  < 0, the process of 

adsorption is energetically favourable.  


