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Resumo
Este trabalho teve como objectivo a avaliação da possibilidade de utilização de
resíduos de algas Pelvetia Canaliculata para tratamento de efluentes contendo As-(V)
pelo processo de biossorção.
O estudo envolveu a caracterização física e química do biossorvente. Foram
usadas partículas de algas de dimensão compreendida entre 1 e 2 mm e a área
específica do biossorvente foi determinada pelo método de adsorção de azul-demetileno. A área específica obtida para a alga foi de 1695±136 m2.g-1 assumindo que
a área ocupada por uma molécula de azul-de-metileno é cerca de 130 Å2 por
molécula.
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biossorvente evidenciou a presença do grupo hidroxilo da celulose, que é o
componente que se encontra em maior quantidade. O grupo carboxilo está também
presente de maneira significativa.
Estudou-se a cinética e o equilíbrio do processo de biossorção em reactor fechado.
O equilíbrio foi atingido ao fim de 24 horas. O modelo de pseudo-segunda ordem foi o
que melhor se ajustou aos dados cinéticos, obtendo-se para a constante cinética o
valor de (1,8±0,7)×10-3 g.mg-1.min-1. O equilíbrio de biossorção foi estudado a um pH
óptimo de 4 e usando uma concentração de biossorvente igual a 2 g.L-1. O modelo de
Langmuir-Freundlich foi o que melhor descreveu os resultados obtidos. Os valores
obtidos para os parâmetros de equilíbrio foram: qM = 8,55±0,08 mg.g-1 e KLF =
(2,9±0,8)×10-2 L1/nLF.mg-1/nLF. Na análise das soluções, usou-se a técnica de
voltametria de redissolução catódica. Essa técnica revelou ser uma alternativa viável
à espectroscopia de absorção atómica na medição de arsénio em soluções aquosas e
permitiu a especiação do As em solução.
Evidenciou-se uma redução de As-(V) a As-(III) durante o processo de biossorção. A
quantidade de biomassa e a concentração inicial de As-(V) não influenciam
significativamente a redução de As-(V). A capacidade de biossorção das algas não foi
muito elevada mas permitiu concluir que este processo de biossorção é viável e abre
novas possibilidades no desenvolvimento de melhorias associadas a este processo.
Palavras chave: algas, arsénio, biossorção, tratamento de águas, voltametria
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Abstract
This project’s objective is the evaluation of the possibility to use waste of
Pelvetia Canaliculata algae to treat effluents with As-(V) using biossorption process.
The study involves the physical and chemical characterization of the biossorbent.
Algae particles with dimension between 1 and 2 mm were used and the specific
surface area was determinate by methylene blue sorption. The biossorbent specific
surface area was measured by the methylene blue adsorption technique as 1695±136
m2.g-1 when the methylene blue molecule occupies 130 Å2 per molecule.
The chemical characterization of the surface functional groups was done by
infrared spectroscopy. The biossorbent infrared spectroscopy analysis shown the
existence of cellulose’s hydroxyl group, which is the predominant component.
Carboxyl group was also significantly present.
The kinetics and equilibrium of the biossorption process were studied in batch
reactor. The equilibrium was achieved in 24 hours. The kinetics data were best
adjusted to the pseudo-second order model with a kinetic constant of (1,8±0,7)×10-3
g.mg-1.min-1. The biossorption equilibrium was studied at the optimum pH of 4 and
using a biossorbent concentration of 2 g.L-1. The Langmuir-Freundlich model was the
model that better describes the obtained results. The equilibrium parameters were:
qM = 8,55±0,08 mg.g-1 and KLF = (2,9±0,8)×10-2 L1/nLF.mg-1/nLF. The cathodic stripping
voltammetry technique was found to be a good alternative comparatively to the
atomic absorption spectroscopy for the determination of arsenic in aqueous solutions
and also allows the determination of As speciation in solution.
In addition to As-(V), As-(III) was also found in solution, after the biossorption
process. The quantity of biomass and the initial concentration of As-(V) do not
influence significantly the reduction of As-(V). The algae biossorption capacity was
not very high but the biossorption process was viable and it opens new possibilities in
the development of process improvements.

Key words: algae, arsenic, biossorption, water treatment, voltammetry
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Notação e glossário
Hg – mercúrio
Cu-(II) – cobre bivalente
As-(V) - arsénio pentavalente (arseniato)
As-(III) - arsénio trivalente (arsenito)
As0 – arsénio elementar
As (total) – arsénio total
Ce - concentração de equilíbrio do metal na solução (mg.L-1)
n – parâmetro da isotérmica do modelo de Freundlich
KF – constante do modelo de Freundlich ((mg.g-1)(L.mg-1)1/n)
C0 - Concentração inicial de ião metálico em solução (mg.L-1)
Ct - Concentração de ião metálico em solução no instante t (mg.L-1)
V - Volume de solução (L)
W - Massa de biossorvente seco (g)
KL - Constante de equilíbrio do modelo de Langmuir (L.mg-1)
qM - Quantidade máxima de ião metálico adsorvido por unidade de massa de
biossorvente para o modelo de Langmuir e de Langmuir-Freundlich (mg.g-1)
KLF - Constante de equilíbrio de Langmuir-Freundlich (L1/nLF.mg-1/nLF)
nLF - Parâmetro empírico adimensional do modelo de Langmuir-Freundlich
qt - Quantidade de ião metálico por unidade de massa de biossorvente no instante t (
mg.g-1)
qe - Quantidade de ião metálico adsorvido por unidade de massa de biossorvente no
equilíbrio para os modelos de Lagergren, Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich
(mg.g-1)
t - Tempo de experiência (min)
k1 - Constante de biossorção de pseudo-primeira ordem de Lagergren (min-1)
k2 - Constante de biossorção de pseudo-segunda ordem (g.mg-1.min-1)
As - área superficial específica (m2.g-1)
AAM - área ocupada por uma molécula de azul-de-metileno (Å2)
M - massa molar do azul-de-metileno (g.mol-1)
Letras gregas
ε - coeficiente de absorção molecular da lei de Beer-Lambert (L.mol-1.cm-1)
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Lista de siglas
EAA-chama - espectroscopia de absorção atómica com chama
FTIR - Fourier Transform Infrared.
ASV – Anodic Stripping Voltammetry
CSV – Cathodic Stripping Voltammetry
HMDE – Hanging Mercury Drop Electrode
rpm – rotações por minuto
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1. Introdução
1.1. Enquadramento e apresentação do projecto
As indústrias metalúrgicas e de produção de energia assim como a agricultura são
responsáveis pela produção de grandes quantidades de metais pesados que são
libertados no ambiente. As legislações ambientais cada vez mais apertadas levam as
indústrias a investirem em novas soluções para tratarem os resíduos produzidos. Os
metais não são biodegradáveis e portanto a sua eliminação em efluentes é
extremamente importante para a saúde pública. Pretende-se assim reduzir a
quantidade de metais pesados presentes nas águas com a ajuda de novas tecnologias.
O presente trabalho surge para responder a essa necessidade e baseia-se na
biossorção que é um processo de remoção de metais pesados de efluentes.
O material biossorvente seleccionado para este estudo são algas recolhidas na
costa norte de Portugal. Este material é obtido a custo nulo.
1.2. Contributos do trabalho e objectivos
O trabalho contribuiu para o desenvolvimento de novos métodos de tratamento de
efluentes contendo arsénio usando um biossorvente de baixo custo. O objectivo deste
trabalho foi estudar a possibilidade de remoção de arsénio de soluções aquosas por
algas.
Para isso foi feito o estudo da cinética e do equilíbrio da biossorção do arsénio no
biossorvente. Estudou-se o efeito da concentração de adsorvente e do pH no processo
de biossorção em reactor fechado.
1.3. Organização da tese
Esta tese encontra-se dividida em sete capítulos. No primeiro capítulo é feita uma
introdução do tema e são descritos os vários processos existentes para a remoção de
arsénio. Tenta explicar-se o princípio de funcionamento da técnica de voltametria de
redissolução catódica e são apresentados modelos matemáticos usados no tratamento
dos dados experimentais. No segundo capítulo descreve-se o que já foi feito na área
em estudo. No terceiro capítulo, apresentam-se os materiais e métodos usados na
parte experimental do trabalho. No capítulo número 4 são apresentados e discutidos
os resultados experimentais. No quinto capítulo são apresentadas as conclusões. No
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sexto capítulo, avalia-se o trabalho realizado. O último capítulo é composto pelas
referências bibliográficas citadas ao longo do trabalho.
1.4. Arsénio
1.4.1. Origem, importância e aplicações
O arsénio é o vigésimo constituinte em termos de abundância na crosta terrestre e
encontra-se associado a minerais sulfurados tais como a arsenopirita (FeAsS), o As2S2
e o As2S3. É um metalóide que tem uma forte afinidade para os hidróxidos de ferro.
Cerca de 90 % do arsénio está na forma inorgânica sendo que as duas formas
principais são o arseniato, As-(V), presente nas formas H3AsO4, H2AsO4-, HAsO42- e
AsO43-; e o arsenito, As-(III), presente nas formas H4AsO3+, H3AsO3, H2AsO3-, HAsO32- e
AsO33-. A forma trivalente do arsénio é mais móvel e é dez vezes mais tóxica que o As
(V). Em algumas regiões do mundo as concentrações de arsénio nas águas de consumo
podem atingir valores superiores a 0,05 mg.L-1 (América do Norte e do Sul, Índia e
Bangladesh). A presença de arsénio nas águas subterrâneas está relacionada com as
características geológicas e geoquímicas do solo (Blard, 2005).
O arsénio é usado em diversas aplicações. Pode ser utilizado sob a forma de
arseniato de cobre e arseniato de crómio para conservar o couro e a madeira
respectivamente, sendo que essa utilização representa cerca de 70% do seu consumo
mundial. Pode ser usado como semicondutor (arsenito de gálio) com utilização em
circuitos integrados. Também é utilizado na construção de díodos laser e LED, em
insecticidas (arseniato de chumbo) e nas herbicidas (arsenito de sódio). O
dissulfureto de arsénio é usado como pigmento e é também usado na indústria
pirotécnica. O trióxido de arsénio é actualmente utilizado para o tratamento de
pacientes com leucemia aguda. O arsénio é também usado na taxidermia para
preservar tecidos durante vários anos. A sua acção impede a proliferação de
bactérias e fungos.
O arsénio é um elemento químico essencial e a sua carência pode provocar
diversas complicações. A sua ingestão diária recomendada de 12 a 15 μg pode ser
conseguida com o consumo de carnes, vegetais e cereais. Os peixes e os crustáceos
são os alimentos mais ricos em arsénio onde este se encontra numa forma menos
tóxica que o arsénio inorgânico.
Os efeitos tóxicos do arsénio são numerosos e englobam por exemplo lesões da
pele, doenças cardiovasculares ou pulmonares, hipertensão e cancros. Doses elevadas
de arsénio, entre 70 e 180 mg.L-1, podem ser mortais. Segundo a directiva europeia
98/83/CE de 3 de Novembro de 1998, o limite nas águas potáveis destinadas ao
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consumo humano é de 10 μg.L-1 (0,01 mg.L-1) de arsénio (concentração máxima)
(Blard, 2005).
1.4.2. Técnicas de remoção de arsénio
Existem pelo menos cerca de 50 tecnologias de eliminação de arsénio (Blard,
2005). A remoção de elevadas quantidades de arsénio é normalmente conseguida
através das técnicas de precipitação, retenção membranar e permuta iónica. Para
concentrações mais baixas de arsénio é utilizada a adsorção e a biossorção.
Precipitação química
Nesta técnica o metal precipita por adição de um coagulante. Só o As-(V) é
eliminado

eficazmente,

sendo

necessário

oxidar

previamente

o

As-(III).

A

precipitação do As-(V) é principalmente controlada pelo pH e pela concentração de
coagulante. Mais de 95 % de As-(V) é removido usando como coagulante o cloreto de
ferro, para valores de pH entre 6 e 8. A precipitação também pode ser feita usando
sais de alumínio-(III) (cloreto de alumínio) sendo que os sais de ferro (cloreto de ferro
e sulfato de ferro) levam a remoções mais elevadas de As-(V). A eliminação do
arsénio é proporcional à quantidade de ferro adicionada (Blard, 2005).
A elevada quantidade de produtos químicos necessária para se conseguir reduzir a
concentração de arsénio para um nível aceitável, a elevada produção de lamas
durante o processo, o impacto ambiental causado pelas lamas e os custos associados
à sua eliminação, a lenta precipitação do arsénio e a elevada sensibilidade ao valor
de pH são desvantagens associadas a este processo (Kurniawan et al., 2006).
Retenção por membranas
Estes processos são eficientes mas caros. De facto, permitem chegar a valores de
arsénio de apenas 2 ng.L-1.
A filtração por membranas permite a remoção simultânea de sólidos suspensos e
de compostos orgânicos e inorgânicos de arsénio. Vários tipos de membranas podem
ser utilizados dependendo do tamanho das partículas que se pretende remover. A
nanofiltração é outro processo possível cuja eficácia depende do estado de oxidação
do arsénio (estado III ou V). A osmose inversa é um processo que retém o As-(III) e o
As-(V) mas é um processo muito caro e muito exigente tecnicamente. A electrodiálise
é um processo que retém apenas as formas iónicas do arsénio sendo um processo
bastante caro (Blard, 2005).
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As membranas usadas na nanofiltração e na osmose inversa permitem uma
rejeição de arsénio entre 96 a 99% sendo que a nanofiltração é tão eficiente como a
osmose inversa e exige pressões de funcionamento mais baixas. Nota-se que a água
tratada pelas membranas deverá ser sempre de boa qualidade para evitar a
acumulação de tártaro.
As pressões elevadas exigidas (28 bar para a osmose inversa), os custos elevados
de investimento e de exploração e a desmineralização da água tratada são
desvantagens associadas às técnicas com membranas (site internet nº1).
Permuta iónica
Na permuta iónica ocorre uma troca reversível de iões entre a fase sólida (resina)
e a fase líquida que contém o arsénio. O arsénio liga-se portanto à resina de permuta
iónica.
A permuta iónica retém apenas os aniões, sendo necessária uma oxidação do As(III) (na forma neutra ou na forma de catião) a As-(V) antes de iniciar o processo.
Este processo é particularmente adaptado para processos a grande escala e é
independente do pH sendo, no entanto, muito sensível à competição entre espécies
químicas, sobretudo com os sulfatos. Um inconveniente das resinas é o seu
entupimento que pode ser provocado pela precipitação do ferro e do manganésio. As
resinas adaptadas para os sulfatos convêm perfeitamente para a eliminação de
arsénio. Este método tem a desvantagem de ter um elevado custo operacional em
que se torna necessária a eliminação de todos os sólidos em suspensão no pré
tratamento do efluente (site internet nº1).
Adsorção
A adsorção é uma técnica que se baseia na transferência de massa de uma fase
líquida para a superfície da fase sólida onde se estabelecem interacções químicas
e/ou físicas. A adsorção de arsénio pode ter lugar em diversos materiais tais como: a
argila activada; os óxidos metálicos (ferro hidratado, alumínio, silício); os hidróxidos
de ferro, de alumínio ou de manganésio. Os materiais mais usados são os óxidos; a
areia recoberta com óxidos de ferro (Fe2O3) ou de manganésio e os minerais contendo
ferro, manganésio ou alumínio (Blard, 2005).
Usando como adsorvente a alumina activada (Al2O3) apenas há eliminação do As
(V) sendo necessária a oxidação do As-(III). Os sulfatos e os cloretos interferem na
adsorção com este adsorvente e esta técnica leva à produção de lamas.
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Tendo como adsorvente o dióxido de manganésio (MnO2), o As-(III) e o As-(V) são
eliminados para valores de pH inferiores a 8 não sendo portanto necessária nenhuma
oxidação. Um processo inovador baseia-se na utilização de uma resina de poliestireno
recoberta de MnO2 ocorrendo portanto oxidação e adsorção simultânea. Essas resinas
aniónicas retêm 53 mg As-(III).g-1 resina e 22 mg As-(V).g-1. O sulfureto de ferro, o
carvão activado e os materiais orgânicos contendo celulose podem ser usados como
adsorvente para o arsénio (usa-se por exemplo a quitina que tem uma estrutura
próxima da celulose). O arsénio pode também ser adsorvido sobre a pirita (FeS2)
formando-se arsenopirita (FeAsS) (Blard, 2005).
Biossorção
Biossorção é o nome genérico do processo de captação e retenção de uma
substância contaminante por um organismo morto a partir de qualquer fonte (água,
sedimento, outro organismo). Os metais podem formar complexos estáveis com os
compostos orgânicos tendo portanto uma tendência para se fixarem nos tecidos dos
organismos (Vidotti e Rollemberg, 2004).
A biossorção pode ocorrer segundo vários mecanismos: transporte através da
membrana celular, adsorção física, permuta iónica, complexação e precipitação.
Muitos biossorventes (adsorventes de origem biológica) foram estudados nos
últimos anos para remover o arsénio presente em soluções aquosas destacando-se por
exemplo: os microrganismos tais como fungos e bactérias, os biossorventes
provenientes de plantas (sementes), os biossorventes provenientes de animais
(carapaças de crustáceo), os produtos secundários da indústria (pó de cortiça), as
algas e os biopolímeros tais como a quitina e o quitosano.
A biossorção apresenta vantagens relativamente às outras técnicas. Assim, esta
técnica tem um custo mais baixo, uma maior eficiência e uma produção de lamas que
é mínima. É possível regenerar o biossorvente e recuperar o arsénio. A temperatura
não tem influência na biossorção do arsénio (numa gama entre 20 e 35ºC) sendo que
o pH é o parâmetro que mais afecta este processo (Ahalya et al., 2003).
Oxidação química
A oxidação permite transformar o As-(III) em As-(V) menos solúvel. O peróxido de
hidrogénio (H2O2), o permanganato de potássio (KMnO4) ou ainda o dióxido de
manganésio (MnO2) são os oxidantes mais usados. O cloreto de ferro (FeCl3) também
pode ser usado como reagente. O permanganato de potássio e o cloreto de ferro são
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mais facilmente utilizáveis, têm um custo associado baixo, apresentam um menor
risco mas provocam uma maior produção de resíduos (Blard, 2005).
Processos Biológicos
O arsénio pode ser oxidado biologicamente. Neste processo desenvolve-se (sobre
um suporte) um biofilme de bactérias que oxidam o arsénio. Essas bactérias têm uma
capacidade de oxidar o As-(III) a As-(V) o que é o caso da bactéria Thiobacillus
ferroxidans por exemplo (Blard, 2005).
1.5. Uso de algas como biossorvente
A utilização das algas no tratamento de efluentes contaminados com espécies
metálicas apresenta algumas vantagens: as algas têm um custo de operação
associado relativamente baixo e conseguem-se elevadas eficiências na remoção dos
contaminantes metálicos de efluentes muito diluídos. A adsorção de iões metálicos
pelas algas ocorre por ligação dos iões aos diferentes grupos funcionais das células
que as compõem. Foram desenvolvidos modelos de interacção ião metálico-alga e
concluiu-se que a superfície das algas desempenha o papel predominante nas
ligações aos metais. A interacção das algas com os iões metálicos da solução dá-se
em duas etapas: a primeira etapa envolve a biossorção na superfície celular e ocorre
pouco tempo depois do contacto entre o organismo e o ião metálico; a etapa
seguinte é lenta e está relacionada com a actividade metabólica, que não existe em
organismos mortos. Na parede celular encontram-se os principais sítios de biossorção
que correspondem aos grupos funcionais amina, amida, hidroxilo, carboxilo e fosfato
entre outros (Vidotti e Rollemberg, 2004).
A capacidade demonstrada pelas algas de diferentes espécies para captar e
acumular iões metálicos depende do organismo propriamente dito e das espécies
metálicas consideradas. O desempenho das algas como adsorventes biológicos
depende da quantidade de biomassa, do pH da solução e da cinética da reacção,
além de outros factores, como a competição pelos sítios activos de ligação (Vidotti e
Rollemberg, 2004).
No caso da biossorção de arsénio, as algas reduzem o As-(V) produzindo-se assim
As-(III). O processo de redução engloba a captura de fosfato (PO43-) e de As-(V) pois
ambos estes compostos são semelhantes. O As-(V) é reduzido a As-(III) no seio das
algas sendo este último excretado. Parte do As-(III) passa a monometilarsénio e
dimetilarsénio sendo este último excretado posteriormente (Hellweger et al., 2003).
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1.6. Técnicas de análise de arsénio
1.6.1. Técnicas existentes
A técnica analítica mais usada na determinação de arsénio baseia-se na geração
de hidretos, combinada com a espectroscopia de absorção atómica como sistema de
detecção. Permite a leitura de concentrações de As na gama dos µg.L-1. A
espectroscopia de absorção atómica com chama é também utilizada. Permite a
leitura de concentrações de As na gama dos mg.L-1. A técnica de atomização
electrotérmica em forno de grafite tem sido muito usada na determinação de arsénio
total. Este método tem uma grande sensibilidade e uma grande precisão. No entanto
em soluções onde a concentração de arsénio está abaixo do limite de detecção desta
técnica (1-2 μg.L-1), uma etapa de pré-concentração do arsénio torna-se necessária.
A combinação da cromatografia com a técnica de espectroscopia de absorção
atómica permite a especiação do arsénio devido ao poder de separação da
cromatografia. A espectroscopia de massa com plasma tem sido também usada na
determinação de arsénio total. Esta técnica tem baixos limites de detecção (Carvalho
et al., 2003).
1.6.2. Determinação de arsénio usando a voltametria de redissolução catódica
A voltametria e a polarografia apresentam algumas vantagens comparativamente
às técnicas apresentadas anteriormente. De facto, alcançam-se baixos limites de
detecção e o custo da análise é mais baixo, principalmente no que se refere à
aquisição e manutenção do equipamento. Apresentam uma vantagem adicional pois
permitem uma detecção selectiva de As-(III) e de As-(V).
Na determinação de compostos de arsénio por voltametria, as técnicas mais
usadas são a voltametria de redissolução anódica (ASV) e a voltametria de
redissolução catódica (CSV) que utilizam respectivamente o eléctrodo de ouro e de
mercúrio como eléctrodos de trabalho (Carvalho et al., 2003).
A CSV é a técnica voltamétrica mais usada na determinação de arsénio inorgânico.
Sendo a espécie As-(V) electroquimicamente inactiva, uma etapa de pré-tratamento
da amostra envolvendo a redução da espécie As-(V) para As-(III) (espécie
electroactiva) é a etapa determinante e mais importante na determinação de arsénio
inorgânico.
A CSV associada ao eléctrodo de mercúrio de gota suspensa (HMDE) baseia-se na
deposição de As-(III) sob a forma de As0 no eléctrodo de trabalho seguido da redução
de As0 para As3- durante o varrimento catódico do potencial. A baixa solubilidade do
arsénio-(III) no mercúrio limita no entanto a sua determinação por este método.
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Alternativamente, a deposição de arsénio no eléctrodo de mercúrio pode ser
realizada na presença de iões Cu-(II), em que há redução destes iões de cobre e há
formação de um composto intermetálico de maior solubilidade no mercúrio.
O sinal voltamétrico de redissolução catódica para o composto intermetálico
formado entre As-(III) e Cu-(II) no HMDE tem sido muito utilizado na determinação de
arsénio inorgânico. De facto, a deposição de arsénio com iões Cu-(II) no eléctrodo de
mercúrio não somente reduz interferências de outros iões metálicos, como também
aumenta consideravelmente a sensibilidade da medida voltamétrica. Alcançam-se
limites de detecção da ordem do ng.L-1 e do μg.L-1 para o As-(III) dependendo do
tempo de deposição da espécie no eléctrodo de mercúrio e da concentração de cobre
utilizada na medida (Carvalho et al., 2003).
Deste modo, a redissolução catódica ocorre nas três etapas seguintes (Ferreira e
Barros, 2002):
1. Etapa de pré-concentração: há redução do As-(III) a As0 com aplicação de um
potencial negativo e ocorre redução do Cu-(II) formando-se uma amálgama à
superfície do eléctrodo de mercúrio (Cu(Hg)). A elevada sensibilidade do método
resulta deste passo de pré-concentração da substância a analisar no eléctrodo.
𝐶𝑢 2+ → 𝐶𝑢 𝐻𝑔

(1)

𝐴𝑠 𝐼𝐼𝐼 → 𝐴𝑠 0

(2)

2. Etapa de repouso: não há agitação. Ocorre a homogeneização da amálgama entre
o cobre e o mercúrio. Forma-se um composto intermetálico CuxAsy na gota de Hg.
Deposição:

3𝐶𝑢 𝐻𝑔 + 𝐴𝑠 3+ + 3𝑒 − → 𝐶𝑢3 𝐴𝑠 + 3𝐻𝑔

(3)

3. Etapa de redissolução: ocorre um varrimento que parte do potencial de deposição
e vai até potenciais mais negativos. Ocorre redução do composto intermetálico
CuxAsy em As-(III-).
Redissolução:

𝐶𝑢3 𝐴𝑠 + 3𝐻 + + 3𝐻𝑔 + 3𝑒 − → 3𝐶𝑢 𝐻𝑔 + 𝐴𝑠𝐻3

(4)

A principal desvantagem da voltametria de redissolução catódica envolvendo a
deposição de um composto intermetálico no eléctrodo de mercúrio está relacionada
com a possibilidade de formação de compostos intermetálicos com diferentes
estequiometrias no eléctrodo. Um grande excesso de Cu-(II) em relação ao As-(III) ou
de As-(III) em relação ao Cu-(II) presente na célula voltamétrica pode conduzir à
formação de outro composto intermetálico com estequiometria desconhecida, o que
Introdução
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provoca o aparecimento de um novo sinal voltamétrico e um consequente desvio de
linearidade durante a medida. Uma optimização prévia da concentração de Cu (II) a
ser adicionada à célula voltamétrica bem como do tempo de deposição do composto
intermetálico no eléctrodo de mercúrio deve ser sempre realizada. A CSV apresenta
uma grande sensibilidade e melhor reprodutibilidade obtidas na medida em
comparação ao ASV para a determinação de arsénio inorgânico (Carvalho et al.,
2003).
1.7. Princípios teóricos da biossorção
1.7.1. Modelos cinéticos de biossorção
Os modelos cinéticos seguintes foram utilizados no tratamento dos resultados
experimentais.
Modelo de Lagergren de pseudo-primeira ordem
Este modelo assume que a biossorção de uma espécie metálica ocorre num único
centro activo da superfície do biossorvente e que todos os sítios têm igual afinidade
para o ião metálico. A equação é a seguinte (Lagergren, 1898):

𝑞𝑡 = 𝑞𝑒 1 − 𝑒𝑥𝑝

−𝑘 1 𝑡

(5)

Sendo a forma linearizada deste modelo:

ln 𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 = ln 𝑞𝑒 − 𝑘1 𝑡

(6)

em que: 𝑞𝑒 e 𝑞𝑡 representam as quantidades de metal biossorvido no equilíbrio e a 𝑡
minutos (mg.g-1) respectivamente. 𝑘1 representa a constante cinética de pseudoprimeira ordem (min-1). Os dois parâmetros cinéticos podem ser determinados por
ajuste não-linear dos pontos experimentais.
Modelo cinético de pseudo-segunda ordem
Este modelo assume que a biossorção de uma espécie metálica ocorre em dois
centros activos da superfície do biossorvente e assume que todos os sítios activos têm
igual afinidade para o ião metálico.

𝑘2 𝑞𝑒2 𝑡
𝑞𝑡 =
1 + 𝑘2 𝑞𝑒 𝑡
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em que: 𝑘2 é a constante cinética de pseudo-segunda ordem (g.mg-1.min-1) (Ho,
1995). Esta equação também pode ser escrita da seguinte maneira:

𝑡
1
1
=
+
𝑡
𝑞𝑡 𝑘2 𝑞𝑒2
𝑞𝑒

(8)

1.7.2. Modelos de equilíbrio de biossorção
A biossorção e a adsorção podem ser quantificadas experimentalmente por
isotérmicas de equilíbrio.
Usaram-se neste trabalho experimental os modelos matemáticos de Langmuir,
Freundlich e Langmuir-Freundlich.
Em termos práticos, são modelos matemáticos do fenómeno que permitem
descrever a relação entre as concentrações de equilíbrio na fase sólida e na fase
líquida, observadas experimentalmente. Deste modo, o simples facto dos pontos
experimentais serem ajustados pelo modelo não dá uma indicação segura sobre o
mecanismo da biossorção (Vilar, 2006).
Modelo de Langmuir
O modelo de Langmuir assume que todas as espécies biossorvidas interagem com
os sítios de biossorção e não interagem entre si. A biossorção ocorre apenas numa
camada sendo que a biossorção máxima corresponde à saturação da monocamada de
moléculas de metal na superfície do biossorvente. A biossorção é energeticamente
idêntica em todos os centros activos e independente da presença ou ausência de
espécies biossorvidas na vizinhança. Cada centro activo da superfície só pode
acomodar uma entidade biossorvida e as entidades biossorvidas estão ligadas à
superfície em locais fixos (Vilar, 2006). O modelo de Langmuir é representado pela
seguinte expressão (Langmuir, 1918):

𝑞𝑒 =

𝑞𝑀 𝐾𝐿 𝐶𝑒
1 + 𝐾𝐿 𝐶𝑒

(9)

em que: 𝑞𝑒 é a quantidade de espécies biossorvidas no equilíbrio (mg.g-1); 𝑞𝑀
representa a capacidade máxima biossorvida (mg.g-1); 𝐶𝑒 é a concentração de
equilíbrio do metal na solução (mg.L-1) e 𝐾𝐿 é a constante de equilíbrio de Langmuir
relacionada com a energia de biossorção (L.mg-1).
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Modelo de Freundlich
Neste modelo a forma do gráfico não é linear para baixas concentrações, pelo que
não permite determinar o limite de saturação (Freundlich, 1907).
1/𝑛

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 𝐶𝑒

(10)

em que: KF representa a constante do modelo de Freundlich ((mg.g-1)(L.mg-1)1/n) e 1 𝑛
a intensidade da biossorção. Se n é superior a 1, a isotérmica é favorável, se n é
inferior ou igual a 1, a isotérmica é desfavorável.
Modelo de Langmuir-Freundlich
A equação de Langmuir-Freundlich resulta da combinação da equação de Langmuir
com a equação de Freundlich, sendo representada pela equação seguinte:
1/𝑛 𝐿𝐹

𝑞𝑒 =

𝑞𝑀 𝐾𝐿𝐹 𝐶𝑒

1/𝑛 𝐿𝐹

1 + 𝐾𝐿𝐹 𝐶𝑒

(11)

em que: KLF é a constante de equilíbrio de Langmuir Freundlich (L1/nLF.mg-1/nLF); qM é a
quantidade máxima de ião metálico biossorvido por unidade de massa do adsorvente
(mg.g-1) e nLF é um parâmetro empírico adimensional (Chu e Hashim, 2003).
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2. Estado da arte
Existem poucos trabalhos publicados sobre a utilização das algas na biossorção de
arsénio.
HANSEN et al. (2005) avaliaram a capacidade da alga Lessonia Nigrescens para
remover o As-(V) de soluções aquosas. O estudo de biossorção de As-(V) foi realizado
a vários valores de pH. A biossorção de arsénio foi convenientemente modelizada
pelos modelos de Langmuir e de Freundlich. As capacidades máximas de biossorção
de As-(V) foram as seguintes: 45,2 mg.g-1 a pH 2,5; 33,3 mg.g-1 a pH 4,5 e 28,2 mg.g-1
a pH 6,5. Atingiu-se saturação ao fim de 300 minutos. A concentração de
biossorvente usada foi de 4 g.L-1 e o método de análise da concentração de metal foi
a EAA-chama. A cinética de biossorção do As-(V) na Lessonia Nigrescens foi bem
modelizada pela equação de pseudo-1ª ordem de Lagergren. Foi observado que a
cinética é independente do pH durante os 120 primeiros minutos de biossorção com
uma constante de velocidade de 1ª ordem igual a 1,07.10-3 min-1. O tratamento
sofrido pelas algas resume-se apenas a uma lavagem por água destilada e água da
torneira para remover os sais que possam existir.
SUHENDRAYATNA et al. (1998) avaliaram a capacidade de biossorção de As-(III)
usando uma alga verde denominada Chlorella vulgaris. A capacidade máxima de
biossorção obtida foi de 0,61 mg As-(III).g-1 de biossorvente.
Seguidamente, encontram-se os trabalhos publicados sobre a utilização de
biossorventes na biossorção de As-(V) e As-(III).
HAQUE et al. (2006) trabalharam com resíduos de uma quinta (Sorghum Biomass)
tratados com ácido clorídrico e estudaram a biossorção do arsénio variando o pH em
reactor fechado. Uma análise FTIR revelou que os grupos funcionais carboxilo e
hidroxilo são os principais responsáveis pela ligação do arsénio à biomassa. No
equilíbrio, a capacidade máxima de biossorção obtida para o arsénio foi de 3,6 mg.g-1
(usando o modelo de Langmuir) a um pH óptimo de 5, com um tempo de contacto de
12 horas e com 10 g.L-1 de biossorvente.
KAMALA et al. (2005) estudaram a capacidade de biossorção do As-(III) pela planta
Garcinia Cambogia. Chegaram a conclusão que a biossorção óptima do As-(III) por

Estado da arte

12

Tratamento de águas contaminadas com arsénio por adsorção em algas

essa planta ocorre na gama de pH 6-8. Os estudos cinéticos levaram à conclusão que
um tempo de contacto de 60 minutos, com a biomassa na forma imobilizada, é
suficiente para remover 100 % do As-(III). A concentração óptima de biossorvente
encontra-se na gama de 5 a 40 g.L-1, para a biomassa imobilizada, conseguindo-se
uma remoção próxima dos 100 %. Com a biomassa não imobilizada, a percentagem de
remoção de As-(III) caiu para 58 % quando a concentração inicial de As-(III) aumentou
de 50 para 1000 mg.L-1. Os estudos das isotérmicas revelam que uma isotérmica de
Langmuir ajusta bem o modelo e revelam que a biomassa não imobilizada e
imobilizada têm uma capacidade máxima de biossorção igual a 128,10 mg As-(III).g-1
e de 704,11 mg As-(III).g-1 respectivamente.
NIU, VOLESKY et al. (2007) estudaram a capacidade de biossorção de As-(V) nas
cascas de crustáceo lavadas com ácido clorídrico (acid-washed crab shells). Um
aumento da força iónica reduziu substancialmente a remoção de arsénio. O artigo
refere que a biossorção de As-(V) é fortemente afectada pelo pH da solução. Um pH
de 2,51±0,02 foi considerado como sendo o pH óptimo. A capacidade máxima de
biossorção obtida a esse pH foi de 8,25±0,15 mg As-(V).g-1.
KUMARI et al. (2005) estudaram as capacidades de biossorção de As-(V) e de As-(III)
num pó de semente de uma planta denominada Moringa Oleifera. As sementes foram
lavadas apenas com água destilada. Conseguiu-se uma remoção de 60,21 % de As-(III)
e 85,6 % de As-(V) quando a concentração inicial de metal é de 25 mg.L-1 em As-(III) e
As-(V). A massa óptima de biomassa foi estabelecida a 10 gramas por litro de
solução. Uma diminuição do tamanho de partículas (entre 420 e 105 µm) provocou
um aumento na capacidade de biossorção. As capacidades máximas de biossorção
foram de 3,13 mg.g-1 e 8,33 mg.g-1 para o As-(III) e As-(V) respectivamente usando o
modelo da isotérmica de Langmuir. Essas capacidades máximas foram obtidas a pH
7,5 para o As-(III) e a pH 2,5 para o As-(V). Os ensaios cinéticos revelaram que a
capacidade de biossorção de As-(III) no equilíbrio foi de 1,50 mg.g-1 e de 2,14 mg.g-1
para o As-(V). Esses resultados foram obtidos com o modelo de Lagergren de pseudo1ª ordem. A biossorção de As-(III) e de As-(V) foi inicialmente rápida atingindo-se um
equilíbrio a partir dos 60 minutos. Acima de 100 minutos, não se notou nenhum
aumento de biossorção. As constantes de velocidade de biossorção foram de 0,047
min-1 para 25 mg.L-1 de As-(III) e 0,063 min-1 para 25 mg.L-1 de As-(V) e foram
independentes da concentração inicial de arsénio o que indica que a biossorção de As
(III) e de As-(V) na Moringa Oleifera seguiu uma cinética de primeira ordem.
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MURUGESAN et al. (2005) fizeram um estudo da biossorção do arsénio com um fungo
do chá, que é um resíduo produzido durante a fermentação do chá preto. A
concentração óptima de biossorvente é igual a 20 g.L-1 e permitiu a remoção de 100
% do As-(III) após 30 minutos de contacto, e 77 % do As-(V), após 90 minutos de
contacto, entre o metal e o biossorvente. O fungo sofreu um tratamento específico
por autoclavagem, durante 15 minutos, a uma pressão de 15 psi. Imergiu-se de
seguida o fungo numa solução de FeCl3 a 15 mg.L-1 durante 120 minutos. Foi
efectuado um ajuste dos pontos experimentais pelo modelo de Freundlich para a
isotérmica de equilíbrio e pelo modelo de Lagergren de pseudo-1ª ordem para a
cinética. O valor da constante cinética de 1ª ordem foi de 0,078.10-3 min-1 para o As
(III) e 0,039.10-3 min-1 para o As-(V). O valor do KF do modelo de Freundlich foi de
5,404 e 10,261 mg.g-1(L.mg-1)1/n para o As-(III) e As-(V), respectivamente.
KARTAL et al. (2004) fizeram um estudo da biossorção de cobre, crómio e arsénio de
uma madeira tratada com esses componentes (CCA). Os biossorventes usados foram a
quitina e o quitosano que são biopolímeros abundantes. Expondo o CCA a 2,5 gramas
de quitina em solução durante 10 dias conseguiu-se uma remoção de 63 % da
concentração inicial de arsénio. Expondo o CCA durante 10 dias a 2,5 gramas de
quitosano em solução provocou uma remoção de 30 % de arsénio.
WANG et al. (2008) fizeram um estudo da biossorção e da libertação de As-(V) em
cinzas. As cinzas foram lavadas com uma solução de NaOH a 0,2 mol.L-1. Este estudo
revelou que o pH tem um efeito significativo na biossorção de As. A biossorção de
arsénio foi maior para valores de pH inferiores a 3 e para valores de pH superiores a
7. Houve pouca biossorção de arsénio para valores de pH entre 3 e 7. O modelo de
ajuste dos pontos da isotérmica foi o modelo de Langmuir sendo que se obteve um
valor de densidade dos sítios activos de biossorção de arsénio nas cinzas igual a
7,5×10-6 mol.g-1 de cinzas.
BUDINOVA et al. (2008) estudaram a preparação de um carvão activado de baixo
custo oriundo do feijão no intuito de remover o arsénio-(III) e o manganésio. Os
estudos de equilíbrio de biossorção seguiram uma isotérmica de tipo Langmuir.
Obtiveram uma capacidade máxima de biossorção de As-(III) igual a 1,01 mg.g-1. Os
ensaios de equilíbrio foram feitos entre 5 e 20 mg.L-1 de solução de As-(III). Foi
também feito um estudo de pH óptimo em que se concluiu que ocorre uma maior
remoção de As-(III) a um pH de 7,7.
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VIJAYARAGHAVAN et al. (2009) estudaram a biossorção de As-(V) em carapaças de
crustáceo denominado Portunus sanguinolentus. Foi feito um estudo do pH óptimo
sendo que os melhores resultados de biossorção foram obtidos a pH 3. A pH 3 e
seguindo o modelo de Langmuir para ajustar os pontos experimentais, obtiveram uma
capacidade máxima de biossorção igual a 12,8 mg.g-1 para o As-(V). O ajuste aos
pontos experimentais dos ensaios de cinética revelou que o valor de capacidade de
biossorção no equilíbrio é de 3,54 mg.g-1 para o modelo de pseudo-1ª ordem e de
3,81 mg.g-1 usando o modelo de pseudo-2ª ordem (resultados obtidos quando a
concentração inicial de As-(V) é de 56,4 mg.L-1). As constantes cinéticas são de 0,057
min-1 e de 0,022 g.mg-1min-1 para os modelos de pseudo-1ª ordem e pseudo-2ª ordem
respectivamente.

Tabela 1 – Adsorção de arsénio por outros tipos de adsorvente
Composto

pH

adsorvido

óptimo

As-(V)

4

58,0

As-(V)

5

3,09

As-(V)

-

0,054

zeólito coberto de ferro

As-(V)

4

0,680

escama de peixe

As-(V)

4

0,027

óxido de ferro (III) em sílica

As

7

11,3

ZENG (2004)

As

5

35,6

SAY et al. (2003)

Hematite

As

4,5-6,5

0,4

ZHANG et al. (2004)

alumina activada

As

6

15,56

SINGH et al. (2002)

Adsorvente
Quitosano
Carvão activado (preparado a
partir de aveia)
Aspergillus Fumigatus tratada
com FeSO4

fungo Penicillium
purpurogenum
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3. Materiais e métodos
3.1. Preparação do biossorvente
Neste trabalho usaram-se as algas Pelvetia Canaliculata como biossorvente. Essas
algas têm um diâmetro compreendido entre 1 e 2 mm e já se encontravam
disponíveis no laboratório. A lavagem com ácido foi efectuada para protonar as algas
no intuito de estas ficarem carregadas com iões H+. O procedimento seguido para a
protonação foi o seguinte:
1. Encheu-se um gobelé de 5 litros com quatro litros de solução de ácido nítrico a 1
mol.L-1 para tratar 40 gramas de algas. Colocou-se sob agitação durante 6 horas.
2. Após esse tempo, retirou-se o ácido e lavou-se o biossorvente com a mesma
quantidade de água destilada durante 2 horas com agitação contínua.
3. Decantou-se a água e voltou a lavar-se com água destilada até o pH subir para
valores próximos de 4.

Figura 1 – Lavagem das algas em ácido
4. Procedeu-se à secagem das algas (colocadas numa placa de Petri) numa estufa a
46ºC durante 24 horas mexendo periodicamente as algas para estas não ficarem
queimadas na superfície e no intuito de se conseguir uma secagem uniforme. As
algas foram depois colocadas num exsicador para evitar a absorção de humidade
do ar.
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Figura 2 – Aspecto final das algas depois dos processos de lavagem e secagem

3.1.1. Caracterização química do biossorvente – Espectroscopia FTIR
Efectuou-se a análise FTIR de uma amostra de algas sem e com arsénio. A amostra
foi previamente seca numa estufa a uma temperatura de 46ºC e posteriormente
triturada num almofariz para se obter um pó fino. Esse pó foi misturado com KBr até
se obter uma mistura homogénea. A mistura foi prensada sob a forma de pastilha
sendo

posteriormente

colocada

no

respectivo

suporte

na

câmara

do

espectrofotómetro FTIR BOMEM, Arid-Zone (MB-Series), modelo 1540.
3.1.2. Caracterização física – Adsorção de azul-de-metileno
Cinética de adsorção de azul-de-metileno
O estudo da cinética de adsorção do azul-de-metileno foi realizado num reactor
“batch” de 1 litro de capacidade. A evolução do pH foi registada a cada recolha de
amostra utilizando um medidor de pH HANNA HI 84.
1. Preparou-se o reactor com 900 mL de solução a 400 mg.L-1 de azul-de-metileno.
2. Adicionou-se ao reactor a massa previamente pesada de biossorvente seco tal que
a concentração seja de 0,5 g.L-1. A mistura foi mantida em agitação e
homogeneizada através de um agitador com velocidade de agitação constante de
300 rpm para evitar a formação de zonas estagnadas no reactor.
3. As amostras foram retiradas, com uma seringa, em intervalos de tempo
previamente definidos e centrifugadas durante 3 minutos a 13,4 rpm.
4. A concentração de azul-de-metileno foi lida no espectrofotómetro de UV-visível,
sendo efectuadas as diluições necessárias. A recta de calibração foi preparada
numa gama de concentração de 0 a 10 mg.L-1. A determinação do pico máximo de
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absorvância para a molécula de azul-de-metileno está representada em anexo
(figura 17).

Figura 3 – Estudo cinético da adsorção de azul-de-metileno em algas

Equilíbrio
As experiências foram realizadas em duplicado, em matrazes de 100 mL, para
valores

de

concentração

inicial

de

azul-de-metileno

iguais

a

20;40;60;100;200;400;600 e 800 mg.L-1. Manteve-se a concentração de biossorvente e
a temperatura constantes ao longo da realização da isotérmica.
1. Prepararam-se as soluções de azul-de-metileno por diluição de uma solução-mãe
de 800 mg.L-1. Recolheu-se uma amostra para cada concentração sem adição de
biossorvente.
2. Adicionou-se a cada matraz uma massa previamente pesada de biossorvente de
aproximadamente 0,05 gramas (pesados numa balança Mettler Toledo).
3. Pipetou-se 100 mL da respectiva solução de azul-de-metileno de concentração
pretendida para cada matraz.
4. Colocaram-se os matrazes a agitar numa placa de agitação colocada numa estufa a
temperatura constante de 25ºC.
5. Retiraram-se as amostras finais de cada solução ao fim de 52 horas e procedeu-se
à centrifugação.
6. Seguidamente, pipetou-se no topo de cada frasco um pouco de amostra para não
haver contaminação pelas algas que possam provocar interferências no
espectrofotómetro.
7. Determinou-se a concentração residual de azul-de-metileno em solução por
espectroscopia UV.
Materiais e métodos
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3.2. Preparação das soluções e do material utilizado
O azul-de-metileno encontra-se sob a forma sólida e a solução de azul-demetileno foi obtida dissolvendo o sólido em água destilada.
As soluções de As-(V) foram preparadas a partir da solução padrão de H3AsO4 a
1000 mg.L-1 (Merck). De modo a obter a concentração de arsénio-(V) pretendida
fizeram-se as diluições necessárias a partir da solução-mãe.
Todo o material de vidro utilizado que contactou com o metal foi lavado com
solução de HNO3 a 20% durante 24 horas e posteriormente com água destilada.
Foram usadas soluções de HCl (37% - Panreac) e NaOH (Merck) a 0,15 mol.L-1 para
acertar o pH das soluções durante a isotérmica, estudo da concentração de
biossorvente e estudo do pH óptimo.
3.3. Medição da concentração de arsénio
A concentração de arsénio total foi determinada por espectroscopia de absorção
atómica com chama (EAA-chama) utilizando o espectrofotómetro GBC Scientific
Equipment PTY, modelo 932.

Figura 4 – Espectrofotómetro usado
Para a realização da recta de calibração foram utilizados vários padrões de arsénio
existentes no laboratório e preparados alguns padrões quando necessário a partir de
uma solução-mãe de concentração 1000 mg.L-1.
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Tabela 2 - Condições operatórias do espectrofotómetro para análise do As total

Metal

Intensidade da

Comprimento

Abertura da

Tipo de

corrente (mA)

de onda (nm)

fenda (nm)

chama

5,0

193,7

1,0

As
(total)

N20ACETILENO

A resposta do aparelho foi verificada periodicamente com um padrão de
concentração conhecida denominado Check Control. A gama de concentrações usadas
e a sensibilidade do aparelho (expressos em mg.L-1) são variáveis e dependem da
concentração inicial de arsénio analisada.
A concentração de arsénio foi também determinada por voltametria de
redissolução catódica utilizando o sistema de eléctrodo METROHM 663 VA STAND
acoplado a um potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGSTAT12 nas condições
operatórias apresentadas na tabela 3.
Tabela 3 - Condições operatórias do polarógrafo para análise do As (III) e As (V)
Potencial
de
deposição
(V)

-0,5

Tempo de

Tempo

Tempo de

deposição

equilíbrio

modulação

(s)

(s)

(s)

150

10

0,05

Potencial

Potencial

inicial (V)

final (V)

-0,3

-1,0

Passo de
potencial
(V)

0,005

Amplitude
de
modulação
(V)

0,05

Foi usado um sistema de 3 eléctrodos com as condições seguintes:
-gota de mercúrio com uma área de 0,52 mm2
-eléctrodo de referência Ag/AgCl/KCl (3 M)
-eléctrodo auxiliar de carbono vítreo
-velocidade de varrimento do potencial de 20 mV.s-1
-temperatura ambiente (20ºC±1ºC).
O tempo de purga (em segundos) é variável consoante a célula voltamétrica tenha
sido aberta ou não. O limite de detecção do aparelho é de 0,5 µg.L-1 tanto para a
determinação de As-(V) como de As-(III).
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3.4. Estudo da cinética de biossorção de arsénio
O estudo da cinética de biossorção do arsénio foi realizado num reactor fechado
de 1 litro de capacidade. A evolução do pH foi registada a cada recolha de amostra
utilizando o medidor de pH HANNA Instruments HI 8424 tendo-se mantido próximo de
2,5.
1. Colocou-se no reactor 900 mL de solução de As-(V) a 10 mg.L-1. Pôs-se a agitar e
leu-se o pH inicial. Retirou-se uma amostra inicial da solução no reactor sem
biossorvente.
2. Introduziram-se as algas secas (2 g.L-1) com uma agitação tal que ficassem
dispersas uniformemente no reactor.
3. A mistura foi mantida em agitação, através de um agitador VWR VOS power
control com velocidade de agitação constante, durante 46 horas.
4. As amostras foram retiradas, em intervalos de tempo previamente definidos, e
filtradas com membranas de acetato de celulose de 45 µm de porosidade e 25 mm
de diâmetro (Albet) colocadas em porta-filtros.
5. A concentração de metal foi lida no EAA-chama.
3.5. Efeito do pH
Foram realizados estudos de biossorção a diferentes valores de pH, com o intuito
de encontrar o valor de pH óptimo para a biossorção de arsénio nas algas. As
experiências foram realizadas em duplicado e foi feito o estudo para valores de pH
entre 1 e 6. O procedimento experimental foi o seguinte:
1. Preparou-se uma solução de 30 mg.L-1 de As-(V) num balão de 1 litro. Colocou-se
um agitador magnético nesse balão para homogeneizar a solução. Passou-se o
conteúdo do balão para cada matraz.
2. Adicionou-se a cada matraz uma massa previamente pesada de biossorvente (5
g.L-1) e acertou-se o pH para o valor pretendido por ajuste com soluções diluídas
de HCl e NaOH. Retirou-se uma amostra inicial.
3. Colocaram-se os matrazes a agitar numa placa de agitação colocada numa estufa a
temperatura constante de 25ºC.
4. As amostras foram retiradas após 24 horas e filtradas por filtros de membrana de
acetato de celulose com diâmetro de 25 mm e porosidade de 45 µm. Leu-se o pH
final da solução.
5. Determinou-se a concentração de arsénio em solução por EAA-chama.
Fez-se também um estudo com uma concentração de As-(V) a 100 mg.L-1 e 2 g.L-1 de
biossorvente.
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3.6. Efeito da concentração de biossorvente
Efectuou-se um estudo da concentração óptima de biossorvente para o processo
de biossorção. Fizeram-se ensaios com 2;4;5;6 e 10 g.L-1 de biossorvente. O
procedimento foi o seguinte:
1. Preparou-se num balão de 250 mL uma solução de 30 mg.L-1 de As-(V).
2. Num matraz de 100 mL, colocou-se 50 mL de solução de As-(V) a 30 mg.L-1 e a
quantidade pretendida de algas e acertou-se o pH para 4. Retirou-se uma amostra
inicial.
3. Os matrazes foram colocados sob agitação orbital à velocidade constante durante
24 horas.
4. Retiraram-se os matrazes e leu-se o pH final. Retiraram-se as amostras finais de
cada matraz com ajuda de uma seringa e filtrou-se.
5. Determinou-se a concentração de As-(total) em solução por EAA-chama. Os
resultados obtidos não foram conclusivos. As concentrações finais de As-(V) e de
As-(III) foram determinadas por voltametria usando respectivamente o método de
adição de padrão de As-(V) e uma recta de calibração previamente preparada para
o As-(III). A preparação das soluções usadas na voltametria assim como o
procedimento experimental do polarógrafo encontram-se descritos em anexo. As
concentrações iniciais de As-(V) não foram lidas por voltametria e foram
consideradas iguais a 30 mg.L-1 devido ao facto do procedimento de leitura de
cada amostra ser demorado e o tempo disponível ser limitado. Considerar uma
concentração inicial de 30 mg.L-1 é uma boa aproximação pois não foi necessária
uma grande diluição por adição de base ou de ácido aquando do ajuste do pH.
3.7. Equilíbrio de biossorção
Realizou-se uma isotérmica de equilíbrio de biossorção com 2 g.L-1 de algas, pH
inicial igual a 4 e com as seguintes concentrações de As-(V): 5;10;15;20;30;40 e 50
mg.L-1. O pH não foi controlado ao longo da experiência sendo apenas lido no início e
no fim deste estudo de equilíbrio.
1. Preparou-se uma solução-mãe de As-(V) a 50 mg.L-1.
2. Por diluições desta solução-mãe prepararam-se as soluções pretendidas de
concentração inferior em balões volumétricos. Passou-se o conteúdo de cada
balão para matrazes.
3. Colocou-se a quantidade de alga correspondente em cada matraz com solução e
acertou-se

o
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4. Colocaram-se os matrazes sob agitação orbital à temperatura constante durante
24 horas, não sendo acertado o pH ao longo do tempo.
5. Retiraram-se as amostras finais com ajuda de uma seringa e leu-se o pH final.
6. Determinou-se a concentração residual de As (total) em solução por EAA-chama.
Os resultados foram inconclusivos. As concentrações de As-(V) e de As-(III) foram
determinadas por voltametria usando respectivamente o método de adição de
padrão de As-(V) e uma recta de calibração para As-(III).
Todos os valores iniciais de concentração de metal foram considerados iguais à
respectiva concentração e não foram lidos por voltametria.
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4. Resultados e Discussão
4.1. Caracterização do biossorvente
4.1.1. Espectroscopia de infravermelho FTIR
Foi analisado por espectroscopia de infravermelho o biossorvente usado neste
projecto. Na figura seguinte apresenta-se o espectro de infravermelho do
biossorvente sem arsénio.

Figura 5 - Espectroscopia de infravermelho da alga, transmitância versus número
de onda (cm-1)
A análise deste espectro permite a caracterização qualitativa da superfície do
biossorvente. Obtém-se assim uma informação sobre os grupos funcionais presentes
na alga que podem ser relacionados com as propriedades de ligação ao arsénio. A
complexa composição do material é evidenciada pela presença de diferentes picos de
absorvância.
É possível identificar uma banda larga a 3356 cm-1 que pode atribuir-se à
existência do grupo hidroxilo (O-H) da glucose presente na celulose da parede
celular. Este pico pode também ser atribuído aos grupos N-H das proteínas. Os picos
a 2854 e 2925 cm-1 correspondem à distensão C-H das cadeias alifáticas e podem ser
associados à presença de celulose. Estes dois picos também podem ser associados à
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presença dos iões NH3+ das aminas. O pico a 1745 cm-1 é característico da banda de
distensão da dupla ligação C=O do grupo carboxilo. Os picos que surgem a 1035 e
1169 cm-1 correspondem à distensão C-O de álcoois mas também podem corresponder
à banda de distensão C-N nas proteínas (aminas primárias). O pico que aparece a
1461 cm-1 corresponde a uma flexão de grupos CH3 e CH2 mas pode revelar também a
presença do ião carbonato assim como a ligação C=O do grupo carboxilo (site internet
nº2).
Foram portanto identificados dois picos de absorvância predominantes atribuídos à
presença dos grupos carboxilo e hidroxilo da celulose.
Os grupos hidroxilo e carboxilo são os principais responsáveis pela biossorção
(Freitas, 2007). Os iões positivos NH3+ facilitam a ligação do arsénio negativo às
algas. As proteínas carregadas positivamente são também responsáveis pela ligação
de arsénio nas algas (Kumari et al., 2005).
Na figura 18 que se encontra em anexo, é apresentado o espectro FTIR do
biossorvente saturado com o arsénio. Verificou-se uma alteração na frequência do
primeiro

pico

havendo

um

deslocamento

de

3356

cm-1

para

3413

cm-1

comparativamente ao espectro da figura 5, o que sugere o envolvimento do grupo
hidroxilo na biossorção. Verificou-se um aumento da transmitância de cada pico de
absorvância quando o biossorvente está saturado. Os picos a 1745 e 1169 cm-1
diminuíram de intensidade o que sugere o envolvimento das aminas e do grupo
carboxilo na biossorção. No espectro da figura 18 surge um novo pico a 1245 cm-1 que
pode corresponder às vibrações de distensão do C-O e N-H.
4.1.2. Determinação da área superficial pelo método de azul-de-metileno
O método de estimativa da área superficial a partir da adsorção de azul-demetileno foi o escolhido porque o método BET requer altas temperaturas que iriam
danificar as algas, e a superfície do biossorvente é modificada pela secagem por
vácuo antes da adsorção do azoto. Ao mesmo tempo os poros do biossorvente fecham
durante o processo de desgaseificação a seco medindo-se apenas a superfície externa
das partículas neste caso. A adsorção do azul-de-metileno reflecte melhor a área
superficial específica dos biossorventes em soluções aquosas (Vilar, 2006).
A área superficial (As), definida como a superfície de sólido acessível por unidade
de massa de sólido, é muito importante para se entender e interpretar as
propriedades de adsorção de um sólido. O azul-de-metileno de fórmula molecular
C16H18ClN3S tem uma massa molecular de 319,87 g.mol-1. É um corante catiónico e
encontra-se na forma C16H18N3S+ em solução aquosa. A molécula de azul-de-metileno
tem uma forma rectangular com as seguintes dimensões: 17 Å × 7,6 Å × 3,25 Å. Esta
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molécula pode ligar-se à superfície do biossorvente em várias orientações, variando a
área coberta por uma molécula:
a) se a molécula se ligar à superfície do biossorvente pela sua maior face, a área
coberta é cerca de 130 Å2 por molécula.
b) se a molécula tiver uma inclinação (65-70º) em relação à superfície em estudo, a
área coberta é cerca de 66 Å2 por molécula.
c) se a maior superfície da molécula estiver orientada perpendicularmente em
relação à superfície do biossorvente, a área coberta é cerca de 24,7 Å2 por molécula.
A área superficial específica é obtida de acordo com a seguinte fórmula:

𝐴𝑠 =

𝑞 𝑀 𝑁𝐴 𝐴𝐴𝑀
𝑀

× 10−20

(12)

em que: As é a área superficial específica (m2.g-1), qM (g soluto.g-1 sólido) é a
capacidade máxima de biossorção determinada pela isotérmica de Langmuir, NA
(=6,02×1023 molécula.mol-1) é o número de Avogadro, AAM (Å2) é a área ocupada por
uma molécula de azul-de-metileno e M é a massa molar do azul-de-metileno (Freitas,
2007).
Para valores baixos de pH as algas encontram-se totalmente protonadas e o
corante encontra-se carregado positivamente. Assim, a interacção entre o azul-demetileno e as algas pode ser devida a interacções hidrofóbicas (Rubin et al., 2005).
Em primeiro lugar realizou-se a cinética de biossorção do azul-de-metileno nas
algas usando uma solução de corante de 400 mg.L-1. O gráfico seguinte apresenta os
pontos experimentais assim como o ajuste desses pontos pelo modelo de Lagergren
de pseudo-1ª ordem e pelo modelo cinético de pseudo-2ª ordem.
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Figura 6 – Estudo cinético da biossorção de azul-de-metileno nas algas (400 mg.L1

de corante e 0,5 g.L-1 de biossorvente, pH 3)

A cinética permitiu a determinação do tempo de equilíbrio da reacção entre o
corante e a alga. Concluiu-se que é necessário deixar as algas contactarem pelo
menos 24 horas com o biossorvente para o equilíbrio ser atingido. Por ajuste dos
modelos cinéticos aos pontos experimentais obtiveram-se os parâmetros cinéticos
apresentados na tabela 4.
Tabela 4 – Parâmetros de ajuste da cinética de biossorção do azul-de-metileno
Lagergren Pseudo-1ª ordem
qe (mg.g-1)
309±6

k1(min-1)
(2,0±0,1)×10-3

Pseudo-2ª ordem
R2

qe (mg.g-1)

0,97

333±13

k2(g.mg-1.min-1)
(9±2)×10-6

R2
0,98

Ambos os modelos se ajustam de maneira satisfatória aos pontos experimentais e
ambos os modelos prevêem valores semelhantes para a quantidade biossorvida no
equilíbrio. Para o modelo de Lagergren de pseudo-1ª ordem conseguiu-se uma
capacidade de biossorção no equilíbrio igual a 309 mg.g-1 e para o modelo de pseudo2ª ordem uma capacidade igual a 333 mg.g-1. A constante de biossorção do modelo de
pseudo-2ª ordem foi de 9×10-6 g.mg-1.min-1 e para o modelo cinético de 1ª ordem
2,0×10-3 min-1.
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No estudo do equilíbrio de biossorção de azul-de-metileno foram usados os
modelos de Langmuir e de Freundlich para o ajuste dos pontos experimentais. Na
figura 7 são apresentados os resultados obtidos.
700
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qe / mg.g-1

500

Experimental

400

Langmuir

300

freundlich
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

Ce / mg.L-1

Figura 7 – Estudo da isotérmica de equilíbrio de biossorção de azul-de-metileno
nas algas (0,5 g.L-1 de biossorvente)
Na tabela 5 encontram-se os valores dos parâmetros de ajuste dos modelos de
Langmuir e de Freundlich aos resultados experimentais.
Tabela 5 – Constantes dos modelos de ajuste da isotérmica de equilíbrio de
biossorção do azul-de-metileno
Langmuir
qM (mg.g-1)
693±56

Freundlich

KL (L.mg-1)

R2

n

(1,1±0,3)×10-2

0,96

1,91±0,09

KF (mg.g-1)(L.mg-1)1/n
25,0±0,9

R2
0,98

O modelo de Freundlich foi o que melhor ajustou os pontos experimentais pois é
aquele que apresenta o maior coeficiente de correlação. A capacidade máxima de
biossorção obtida pelo modelo de Langmuir é de 693 mg de corante.g-1alga. O facto
do valor de KL ser inferior a 1 revela que a constante cinética de dessorção é superior
à constante cinética do processo de biossorção. O valor da constante de Freundlich n
é superior a 1 o que revela que a isotérmica é favorável. Isto indica que a isotérmica
é de forma convexa sendo que a concentração de equilíbrio de corante na alga
aumenta rapidamente.
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A biossorção é portanto favorável. A partir do valor de qM obtido pelo modelo da
isotérmica de Langmuir calculou-se a área específica das algas usando a equação
(12). Admitindo uma área ocupada por cada molécula de azul-de-metileno de 130 Å2,
obteve-se uma área específica para a alga em estudo de 1695±136 m2.g-1.
Os valores de área específica estão muito próximos dos valores relatados na
literatura para as algas (Freitas, 2007). De facto, nessa tese encontram-se valores de
área específica para uma alga Pelvetia Canaliculata de 1599 m2.g-1 quando a área
coberta por uma molécula de azul-de-metileno é de 130 Å2.
4.2. Estudo da cinética de biossorção de As-(V)
A cinética de biossorção descreve a velocidade de remoção de ião metálico por
biossorção no adsorvente. O tempo de equilíbrio é função de muitos factores tais
como a forma da biomassa e o número e tipo dos sítios activos.
A capacidade de biossorção, qt (mg de ião metálico.g-1 de biossorvente) foi
calculada por balanço material ao reactor através da equação seguinte.

𝑞𝑡 =

𝑉
𝐶 − 𝐶𝑡
𝑊 0

(13)

em que: C0 é a concentração inicial de metal em solução (mg.L-1); Ct é a
concentração de metal em solução no instante t (mg.L-1), V é o volume de solução (L)
e W é a massa de biossorvente seco (g).
Considerou-se portanto que a massa de ião metálico que desaparece da fase
líquida é igual à massa de ião metálico transferida para a fase sólida (Vilar, 2006).
A cinética de biossorção de As-(V) foi realizada com controlo de pH pretendendose sempre um pH perto de 2,5. Usou-se uma solução de As-(V) a 10 mg.L-1 e uma
concentração de biossorvente de 2 g.L-1.
Os resultados da cinética de biossorção encontram-se apresentados no gráfico
seguinte e apresenta-se também o ajuste dos pontos pelos modelos cinéticos. Estes
resultados foram obtidos por espectroscopia de absorção atómica.
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Figura 8 – Estudo da cinética de biossorção de As nas algas (10 mg.L-1 de As (V) e
2g.L-1 de algas, pH 2,5)

A quantidade biossorvida de arsénio aumenta ao longo do tempo, contudo a partir
de 24 horas essa quantidade permanece aproximadamente constante e atinge-se o
equilíbrio entre o arsénio e as algas.
A figura 8 mostra que a biossorção se dá a uma velocidade elevada, numa primeira
fase, e diminui progressivamente até se atingir a saturação da superfície. Em
primeiro lugar os sítios activos mais acessíveis e com grande afinidade para o arsénio
são ocupados. O facto de se ter um grande número de centros activos livres justifica
também essa velocidade elevada de biossorção. Em segundo lugar, são ocupados os
sítios activos menos acessíveis e com menor afinidade para o arsénio. Este
comportamento é típico de um processo de biossorção envolvendo forças de ligação
fracas entre a biomassa e os iões metálicos (Vilar, 2006).
Os parâmetros cinéticos obtidos a partir dos ajustes dos modelos cinéticos aos
dados experimentais encontram-se apresentados na tabela seguinte:
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Tabela 6 – Parâmetros da cinética de biossorção do arsénio nas algas
Lagergren Pseudo-1ª ordem

Pseudo-2ª ordem

qe (mg.g-1)

k1 (min-1)

R2

qe (mg.g-1)

1,7±1,1

(2,3±0,3)×10-3

0,94

1,9±0,2

k2 (g.mg-1.min-1)
(1,8±0,7)×10-3

R2
0,99

O modelo de pseudo-2ª ordem é o que melhor ajusta os resultados experimentais.
As quantidades biossorvidas de arsénio no equilíbrio para ambos os modelos são
semelhantes sendo respectivamente de 1,7 mg.g-1 para o modelo de Lagergren de
pseudo-1ª ordem e de 1,9 mg.g-1 para o modelo de pseudo-2ª ordem. A constante
cinética de pseudo-1ª ordem é de 2,3×10-3 min-1 sendo que a constante cinética de
pseudo-2ª ordem é de 1,8×10-3 g.mg-1.min-1.
Resultados semelhantes foram obtidos por Hansen et al. (2005) na utilização da
alga Lessonia Nigrescens. Este artigo refere uma constante cinética de 1,069×10-3
min-1 para o modelo de Lagergren de pseudo-1ª ordem a pH 2,5.
4.3. Efeito do pH
O As-(V) existe nas formas seguintes para valores de pH entre 2 e 9: HAsO42-, AsO43, H2AsO4- e H3AsO4. O pH é um factor que influencia a biossorção de metais por
biossorventes. De facto, o pH influencia a especiação dos metais em solução assim
como a carga das superfícies biossorventes.
Para valores baixos de pH, o biossorvente está carregado positivamente devido a
grande quantidade de iões H+ presentes em solução. O As-(V) apresenta-se sob a
forma de ião negativo (HAsO42-, AsO43- e H2AsO4-) verificando-se uma força de atracção
entre este e o biossorvente.
A medida que o valor de pH aumenta ocorre a desprotonação dos sítios activos da
superfície. Assim, a concentração de iões H+ presentes em solução diminui e ocorre
uma diminuição da capacidade de remoção de As-(V) pois os sítios activos ficam
carregados negativamente.
Efectuou-se o estudo do pH óptimo para o processo de biossorção usando uma
solução de arsénio-(V) com concentração 30 mg.L-1, uma concentração de
biossorvente de 5 g.L-1 e um tempo de contacto de 24 horas. Fez-se também um
estudo com uma solução de As-(V) a 100 mg.L-1 e uma concentração de biossorvente
de 2 g.L-1.
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Os resultados referentes ao estudo do pH óptimo encontram-se representados
seguidamente e a concentração de arsénio foi medida por espectroscopia de
absorção atómica.
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Figura 9 - Resultados obtidos para o estudo de pH óptimo
Analisando o gráfico da figura 9 concluiu-se que o pH óptimo para o processo de
biossorção é pH=4. Para este valor de pH consegue-se uma maior capacidade de
biossorção (6,04 mg.g-1). O arsénio encontra-se numa forma aniónica e liga-se às
algas carregadas positivamente.
Para valores de pH inferiores a 4, há uma menor biossorção de arsénio. Este
comportamento é contrário ao que era esperado. De facto seria esperada uma maior
biossorção para valores baixos de pH uma vez que há maior número de sítios activos
protonados na superfície da alga que atraem o arsénio carregado negativamente. No
entanto, para valores de pH inferiores a 4 o As-(V) não se encontra totalmente numa
forma aniónica existindo também numa forma não iónica (H3AsO4) que não é atraída
electroestaticamente

para

a

superfície

das

algas

carregada

positivamente

verificando-se portanto uma menor biossorção de arsénio. A diminuição da biossorção
para valores baixos de pH também pode ser explicada pela possível redução de As-(V)
a As-(III). De facto numa gama de pH entre 2 e 7, o As-(III) encontra-se numa forma
não-iónica (H3AsO3) não havendo biossorção. A concentração de As-(V) aniónico
diminui e a biossorção é portanto menor para pH inferior a 4 (Kumari et al., 2005).
Para valores de pH superiores a 4, a desprotonação dos sítios activos provoca a
diminuição da capacidade de biossorção apesar do arsénio estar numa forma de ião
negativo.
Resultados e discussão

32

Tratamento de águas contaminadas com arsénio por adsorção em algas

A título de comparação, Hansen et al. (2005) obtiveram um valor óptimo de pH de
2,5 para a remoção de arsénio-(V) pela alga Lessonia Nigrescens. No entanto, os
autores deste artigo conseguiram resultados satisfatórios para um pH de 4,5. Estes
autores realizaram um controlo rigoroso do pH ao longo de todo o estudo.
4.4. Efeito da concentração de biossorvente
Neste estudo, os valores de pH finais encontram-se numa gama entre 3,10 e 3,30
sendo que o pH inicial para todos os matrazes foi de 4.
Na figura 10, encontra-se representada a variação da capacidade de biossorção em
função da concentração de biossorvente. Os ensaios foram realizados para várias
concentrações de biossorvente (2; 4; 5; 6 e 10 g.L-1) e os resultados da concentração
final de arsénio foram obtidos por voltametria de redissolução catódica.
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Figura 10 - Estudo da concentração de biossorvente na biossorção de arsénio (30
mg.L-1 de As-(V) e pH inicial=4)

A capacidade de biossorção mais elevada é igual a 10,8 mg.g-1 e foi obtida para
um valor de concentração de algas igual a 2 g.L-1. Para concentrações mais elevadas
de biossorvente houve uma menor biossorção de As-(V). Embora se esperasse que a
capacidade de biossorção aumentasse com o aumento da concentração de
biossorvente, devido ao aumento da quantidade de sítios activos disponíveis, a
formação de aglomerados de biossorvente, para concentrações de biossorvente
elevadas, resulta numa diminuição da área superficial e da quantidade de sítios
activos para a biossorção.
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As leituras dos ensaios correspondentes às concentrações de 2 e 6 g.L-1 foram
efectuadas

duas

vezes,

com

resultados

concordantes,

o

que

mostra

a

reprodutibilidade da voltametria na análise do arsénio.
Hansen et al. (2005) realizaram as experiências com a alga Lessonia Nigrescens
usando uma concentração de biossorvente igual a 4 g.L-1.
Como já referido, nos estudos de adsorção, após o contacto da solução com o
biossorvente, foi detectada a presença de As-(III), sugerindo uma redução de As-(V) a
As-(III). A voltametria de redissolução catódica foi usada na análise das
concentrações das duas espécies em solução, após o contacto com o biossorvente. Na
Tabela 7 são apresentados os resultados de concentração de As-(III), assim como da
fracção desta espécie relativamente ao As total, obtidos na solução após o contacto
com diferentes concentrações de biossorvente.
Tabela 7 – Resultados do estudo da concentração de adsorvente (30 mg.L-1 iniciais
de As-(V) e pH inicial 4)
Cbiossorvente (g.L-1)

CAs-(III) (mg.L-1)

2

2,4±0,5

27,13

4

3,6±0,4

18,58

6

3,1±0,5

27,57

10

4,7±0,5

17,29

As-(III)/As

total (%)

Os resultados sugerem que a quantidade de biomassa no meio não influencia
significativamente a quantidade de As-(V) reduzido.
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Figura 11 - Especiação de As-(V) (linhas contínuas) e de As-(III) (linhas tracejadas)
em função do pH, obtidas usando, para As (V) pK1=2,13; pK2=6,94; pK3=11,50 e para
As-(III) pK1=9,22; pK2=12,13; pK3=13,40.
A figura 11 representa a especiação de As-(V) e de As-(III) em solução em função
do pH. Como se pode verificar na figura, ao pH de trabalho (pH=4), as espécies em
solução são H2AsO4- para As-(V) e H3AsO3 para As-(III). A partir dessa informação é
possível concluir que, estando o As-(III) na forma de uma espécie neutra, ao pH de
trabalho, a sua afinidade para o biossorvente, carregado positivamente, será muito
baixa, sendo adsorvida predominantemente a espécie H2AsO4-.
Deste modo a redução verificada ocorre segundo a reacção:

H2AsO4- + 3H+ + 2e- → H3AsO3 + H2O

(14)

Com um potencial de redução dado, a 25ºC, pela equação:

𝐸(𝐻3 𝐴𝑠𝑂3 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− ) = 𝐸° − 3 ×

0,059
𝑝𝐻
2

−

0,059
𝐻 𝐴𝑠𝑂
log 𝐻3 𝐴𝑠𝑂 −3
2
2
4

(15)

A redução ocorrerá com a correspondente oxidação da matéria orgânica das algas:

C(org) → C(org oxidado)

(16)

Do ponto de vista termodinâmico, as reacções 14 e 16 ocorrerão no sentido indicado
se o potencial de redução dos iões for mais elevado que o potencial de redução da
biomassa, que é desconhecido.
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Assumindo condições isotérmicas, a equação 15 mostra que quanto menor for a
razão de concentrações 𝐻3 𝐴𝑠𝑂3

𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− e menor for o pH, maior será o potencial

de redução 𝐸(𝐻3 𝐴𝑠𝑂3 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− ) e maior a tendência para o 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− oxidar a matéria
orgânica. De acordo com a equação 15, uma variação de, por exemplo, 2 unidades de
pH terá um efeito 3 vezes maior do que a mesma variação em log

𝐻3 𝐴𝑠𝑂 3
𝐻2 𝐴𝑠𝑂4−

.

Consequentemente, poderá definir-se um valor crítico de pH, designado por pHc,
para qualquer biomassa, de tal modo que para pH=pHc, o potencial de redução dos
iões 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− é igual ao potencial de oxidação da biomassa. Assim, para
pH<pHc , 𝐸(𝐻3 𝐴𝑠𝑂3 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− ) > E(Corg red, Corg oxid) e os iões 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− oxidam a
matéria orgânica, enquanto que pH>pHc , 𝐸(𝐻3 𝐴𝑠𝑂3 𝐻2 𝐴𝑠𝑂4− ) < E(Corg red, Corg oxid)
e todo o As permanece na forma As(V).

4.5. Estudo do equilíbrio de biossorção
Os dados de equilíbrio de biossorção são muito importantes na descrição do
comportamento entre o biossorvente e o metal biossorvido e esses dados são
representados por isotérmicas de biossorção.
Realizou-se a isotérmica de equilíbrio de biossorção usando 2 g.L-1 de
biossorvente, ajustando o pH para um valor de 4 e assumindo um tempo de contacto
de 24 horas. Os valores de pH final desceram para valores entre 3,35 e 3,50 nos
matrazes em estudo. A isotérmica de biossorção assim como o ajuste dos pontos
pelos modelos de Langmuir e Langmuir-Freundlich encontram-se representados na
figura 12.
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Figura 12 – Estudo da isotérmica de equilíbrio de biossorção de As nas algas (2g.L1

de algas; pH 4)

A capacidade de biossorção qe aumenta com o aumento da concentração de
equilíbrio de metal em solução (Ce) e tende para um patamar que corresponde à
saturação dos sítios activos das superfícies. O declive inicial da isotérmica traduz a
afinidade do soluto pela superfície do biossorvente (Volesky, 2007).
Analisando a figura 12, verifica-se que a capacidade de biossorção para o material
em estudo a pH 4 começa a estabilizar a partir de uma concentração no equilíbrio de
14 mg.L-1. Na tabela 8 apresentam-se os parâmetros obtidos nos ajustes dos modelos
de

Langmuir

e Langmuir-Freundlich

(equações

(9)

e (11))

aos

resultados

experimentais.

Tabela 8 – Constantes dos modelos de ajuste da isotérmica de equilíbrio de
biossorção do arsénio em algas (pH 4 e 2g.L-1 de biossorvente)
Langmuir

Langmuir-Freundlich

qM (mg.g-1)

KL (L.mg-1)

R2

qM (mg.g-1)

KLF (L1/nLF.mg-1/nLF)

nLF

R2

11±2

(14±6)×10-2

0,93

8,55±0,08

(2,9±0,8)×10-2

2,20±0,08

0,99

Analisando a tabela anterior, verificou-se que os resultados experimentais foram
melhor ajustados pelo modelo de Langmuir-Freundlich. A capacidade máxima de
biossorção de arsénio pela alga Pelvetia é de 8,55 mg.g-1.
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Hansen et al. (2005) obtiveram um ajuste satisfatório para os dados experimentais
através do modelo de Langmuir mas também através do modelo de Freundlich. A
capacidade máxima obtida por estes autores foi de 45,2 mg.g-1 (para pH=2,5) e de
33,3 mg.g-1 para um valor de pH 4,5. A diferença de resultados relativamente a este
trabalho pode ser explicada pelo facto de se tratar de um tipo de alga diferente mas
também porque as algas usadas naquele trabalho estão mais finamente divididas
(≈0,2 mm) aumentando a área específica e portanto a biossorção. Por outro lado, os
autores do trabalho não fizeram qualquer pré-tratamento ao biossorvente,
simplesmente uma lavagem por água destilada e as concentrações de metal
estudadas encontram-se numa gama de concentrações muito superiores às usadas
neste projecto.
Niu et al. (2007) obtiveram uma capacidade máxima de biossorção a pH 2,51 de
8,25 mg As-(V).g-1. O biossorvente usado por estes autores são cascas de crustáceo
lavadas com ácido clorídrico (acid-washed crab shells).
Kumari et al. (2005) estudaram a capacidade de biossorção de As-(V) num pó de
semente de uma planta denominada Moringa Oleifera. As sementes foram lavadas
apenas com água destilada. A capacidade máxima de biossorção obtida por estes
autores foi de 8,33 mg.g-1 para o As-(V) usando o modelo da isotérmica de Langmuir
para pH=2,5. Estes resultados são semelhantes com os resultados obtidos neste
projecto.
Vijayaraghavan et al. (2009) estudaram a biossorção de As-(V) em carapaças de
crustáceo denominado Portunus sanguinolentus. A pH 3 e seguindo o modelo de
Langmuir para ajustar os pontos experimentais, obtiveram uma capacidade máxima
de biossorção igual a 12,8 mg.g-1 para o As-(V).
Os resultados do estudo da isotérmica relativos à concentração de As-(III)
encontram-se apresentados na tabela seguinte.
Tabela 9 – Resultados do estudo da isotérmica (pH 4 e 2g.L-1)
Cinicial em As-(V) (mg.L-1)

CAs-(III) (mg.L-1)

5

1,9±0,1

80,27

10

3,4±0,2

77,90

15

5,5±0,4

55,98

20

0,7±0,3

10,68

30

0,7±0,4

5,36

40

1,4±0,6

6,02
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A concentração inicial de As-(V) não influencia significativamente a quantidade de
arsénio pentavalente reduzido. As fracções de As-(III) relativamente ao As (total) são
diferentes porque as concentrações iniciais de As-(V) são diferentes.

4.6. Tratamento de resíduos
Os resíduos de arsénio provenientes das experiências realizadas no laboratório
foram sujeitos a um tratamento de coagulação/floculação antes de serem libertados
para o esgoto (Pacheco, 2009). O efluente limpo isento de metais é assim
descarregado na rede de esgotos e a lama produzida é encaminhada para uma
empresa de tratamento de resíduos sólidos. Este tratamento é eficiente pois os
resíduos deste projecto não se encontram em grandes quantidades.
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5. Conclusões
O principal objectivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de biossorção de As
(V) por um material natural de baixo custo. Estudou-se a influência de factores como
o pH e a concentração de biossorvente na capacidade de biossorção. Usando o
método de voltametria de redissolução catódica em alternativa à espectroscopia de
absorção atómica na leitura das concentrações de arsénio foi possível estudar a
especiação de arsénio em solução durante o processo de biossorção.
As algas possuem na sua composição grupos funcionais responsáveis pelo
mecanismo de redução de As-(V) a As-(III). A redução de arsénio-(V) em solução não é
benéfica uma vez que o arsénio-(III) é mais tóxico. A presença de As-(III) nas
amostras em estudo foi detectada por voltametria de redissolução catódica.
As algas são facilmente obtidas na natureza e podem ser usadas como
biossorventes de baixo custo por pequenas indústrias que possuam concentrações
elevadas de arsénio-(V) nos seus efluentes.
A alga Pelvetia Canaliculata (d=1-2 mm) revelou-se um biossorvente viável na
remoção de arsénio-(V) presente em soluções aquosas.
A análise do espectro infravermelho da alga sem arsénio e saturada com arsénio
mostra diferentes picos de absorvância, indicando a complexa composição do
material. Identificou-se a presença do grupo hidroxilo da celulose, que é o
componente que se encontra em maior quantidade no biossorvente. O grupo
carboxilo está também presente de maneira significativa. Os grupos carboxilo e
hidroxilo são responsáveis pela biossorção assim como os iões NH3+ e as proteínas.
A área específica do biossorvente foi estimada pelo método de adsorção de azulde-metileno. Se a molécula se ligar à superfície do biossorvente pela sua maior face,
a área ocupada por uma molécula de azul-de-metileno é cerca de 130 Å2 por
molécula e a área específica obtida foi de 1695 m2.g-1.
Os estudos cinéticos revelaram que o tempo de contacto necessário para se atingir
o equilíbrio entre o arsénio e as algas foi de 24 horas. O modelo cinético de pseudosegunda ordem foi o que melhor ajustou os resultados cinéticos obtendo-se um valor
da constante de velocidade de 1,8×10-3 g.mg-1.min-1 e uma capacidade de biossorção
do sólido de 1,9 mg.g-1 a partir de uma solução de concentração 10 mg.L-1 de As-(V).
O pH é um factor muito importante na biossorção de As-(V) de soluções aquosas. O
pH óptimo para a biossorção é igual a 4. A biossorção de arsénio total para valores de
pH iniciais elevados, isto é superiores a 4, é menor. À medida que o valor de pH
aumenta ocorre a desprotonação dos sítios activos das superfícies que ficam
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carregados negativamente e ocorre portanto uma diminuição da capacidade de
biossorção de As-(V). Para valores de pH iniciais inferiores a 4, há uma menor
biossorção de arsénio. Este comportamento é contrário ao que era esperado uma vez
que seria esperada uma maior biossorção pelo facto de haver mais sítios protonados
que portanto atraem o arsénio carregado negativamente. Mas tal não aconteceu,
muito provavelmente devido ao facto de que para valores de pH inferiores a 4, o As(V) não se encontra totalmente numa forma aniónica, existindo também numa forma
não iónica (H3AsO4) que não é atraída electroestaticamente para a superfície das
algas carregada positivamente verificando-se portanto uma menor biossorção de
arsénio. Este fenómeno também pode ser explicado pela possível redução de As-(V) a
As-(III). De facto numa gama de pH entre 2 e 7, o As-(III) encontra-se numa forma
não-iónica (H3AsO3) não havendo biossorção. A concentração de As-(V) aniónico
diminui portanto e a biossorção é portanto menor para pH inferior a 4.
Definiu-se a concentração óptima de biossorvente, para uma maior biossorção de
arsénio, como 2 gramas por litro de solução. A capacidade de biossorção de As-(V)
diminuiu com o aumento da concentração de biossorvente, sugerindo a formação de
aglomerados de biossorvente para concentrações de algas elevadas, o que resulta
numa diminuição da área superficial e da quantidade de sítios activos disponíveis
para a biossorção. Os resultados sugerem que a quantidade de biomassa no meio não
influencia significativamente a quantidade de As-(V) reduzido.
Os modelos de Langmuir e Langmuir-Freundlich ajustam-se aos dados de
biossorção de arsénio-(V). Os resultados sugeriram que o modelo de LangmuirFreundlich é o mais adequado para o processo estudado. A capacidade máxima de
biossorção obtida foi de 8,55 mg de arsénio por g de biossorvente. A concentração
inicial de As-(V) não influencia significativamente a quantidade de arsénio
pentavalente reduzido.
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6. Avaliação do trabalho realizado
6.1. Objectivos realizados
Este trabalho teve como objectivo o estudo da cinética e do equilíbrio de
biossorção do arsénio em algas. Estudou-se o efeito do pH e da concentração de
biossorvente na biossorção desse composto.
Usou-se a técnica de voltametria de redissolução catódica na análise da
concentração de metal em solução que se revelou ser uma alternativa viável à
espectroscopia de absorção atómica por ser um método mais sensível e mais
rigoroso. Para além disso, a CSV permitiu estudar a especiação do As em solução.
Estes objectivos foram realizados tendo sido estudado a cinética de biossorção do
arsénio para uma concentração inicial de 10 mg.L-1 e para uma massa de biossorvente
de 2 gramas por litro de solução. O equilíbrio de biossorção foi estudado para uma
massa de biossorvente de 2 gramas por litro de solução, para um valor de pH inicial
igual a 4 e para concentrações iniciais de As-(V) de 5 a 50 mg.L-1. O efeito do pH foi
estudado para valores de pH iniciais entre 1 e 6. O efeito da concentração de
biossorvente foi realizado para concentrações de algas iguais a 2;4;5;6 e 10 g.L-1.
6.2. Outros trabalhos realizados
O biossorvente inicialmente previsto para este projecto era o pó de cortiça. Este
resíduo proveniente da indústria corticeira era composto por partículas muito finas
que levariam à impossibilidade da implementação de um processo em contínuo num
projecto a ser desenvolvido no futuro. Optou-se assim por usar as algas Pelvetia
Canaliculata como biossorvente.
A redução de arsénio-(V) a arsénio-(III) foi comprovada pela técnica de
voltametria de redissolução catódica com deposição de gota de mercúrio e revelouse importante na compreensão da viabilidade deste processo.
A utilização da técnica de voltametria implicou a realização de uma recta de
calibração de As-(III) usando uma gama de concentração de 0,002 a 0,137 mg.L-1
(Pereira et al., 2007). Seguiu-se o procedimento seguinte:
1. Preparou-se uma solução-mãe de 1000 mg.L-1 de As-(III) seguindo o procedimento
disponibilizado em anexo. Preparou-se uma solução 100 mg.L-1 de As-(III) a partir
da solução-mãe e a partir desta uma solução de As-(III) a 1 mg.L-1.
2. Na célula voltamétrica, colocou-se 20 mL de HCl a 2 mol.L-1 e 400 µL de solução
de sulfato de cobre a 3,15×10-4 mol.L-1.
Avaliação do trabalho realizado
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3. Purgou-se a solução (HCl + cobre) com azoto. Leu-se a intensidade do pico de
arsénio com ajuda do software fazendo novas leituras até se obter um valor
concordante de intensidade.
4. Colocou-se 40 µL da solução a 1 mg.L-1 de As-(III) dentro da célula voltamétrica.
Leu-se várias vezes a intensidade do pico de arsénio até conseguir valores
concordantes.
5. Adicionaram-se volumes sucessivos de solução de 1 mg.L-1 de As-(III) e para cada
adição fizeram-se várias leituras de intensidade dos picos. Esses volumes
adicionados à célula são rigorosamente calculados no intuito de se atingir as
concentrações desejadas para a realização da recta de calibração. Essa recta foi
usada para obter a concentração de arsénio-(III) nas amostras que foram
analisadas.
O cálculo dos volumes de solução de As-(III) a serem adicionados à célula foi
efectuado pela aluna Brites Pacheco no âmbito da implementação da técnica de
voltametria para o arsénio (Pacheco, 2009).
6.3. Limitações
Ao longo da realização deste projecto surgiram dificuldades no trabalho
experimental, nomeadamente na medição do arsénio pela técnica de espectroscopia
de absorção atómica. De facto, o método apresentou-se pouco reprodutível. Essa
técnica tem um erro associado elevado no que se refere à leitura do arsénio em
solução (presente em concentrações baixas). Uma outra limitação prendeu-se com o
tempo de leitura de cada amostra pela técnica de voltametria. O tempo de análise
de cada amostra é de cerca de duas horas usando o método de adição de padrão de
As-(V), o que é relativamente elevado. No intuito de contrariar essa limitação,
poderá ser necessário implementar um método de análise mais rápido. O rigor da
leitura de As-(III) em cada amostra poderá ser melhorado usando o método da adição
de padrão de As-(III) tal como foi efectuado para ler o As-(V) presente em solução.
Teria

sido

interessante

realizar

um

estudo

de

pH

óptimo

controlando

rigorosamente o pH ao longo de todas as experiências realizadas. Os resultados
obtidos neste projecto poderiam ter sido melhores com um controlo rigoroso de pH.
Teria também sido interessante realizar as leituras dos ensaios da cinética de
biossorção de arsénio e do pH óptimo pela técnica de voltametria. Tal não sucedeu
pelo facto do polarógrafo ter entrado em funcionamento apenas no início do mês de
Maio.
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6.4. Apreciação final e trabalho futuro
O trabalho desenvolvido forneceu importantes informações sobre o potencial das
algas como biossorvente para o tratamento de soluções contaminadas com arsénio.
A capacidade de biossorção do arsénio em algas não é muito elevada mas permite
concluir que este processo de biossorção é viável e abre novas possibilidades no
desenvolvimento de melhorias associadas a este processo.
Seria interessante o estudo de todo este processo em contínuo, em coluna de leito
fixo. As experiências a serem realizadas poderiam utilizar efluentes reais.
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Anexos
Preparação das soluções usadas na voltametria de redissolução catódica (Pereira
et al., 2007)
As soluções usadas para ler amostras no polarógrafo foram preparadas da seguinte
forma:
Preparação do padrão de As-(III) a 1000 mg.L-1
1. Secou-se durante duas horas o As2O3 sólido numa estufa a 110ºC. O processo de
arrefecimento foi depois realizado no exsicador.
2. Preparou-se uma solução de NaOH a 20% dissolvendo 2 gramas de NaOH sólido em
10 mL de água destilada.
3. Preparou-se 500 mL de solução de HCl a 2 mol.L-1 a partir da solução a 37%
existente no laboratório.
4. Dissolveu-se 0,132 gramas de As2O3 seco em 2 mL de NaOH a 20% e acidificou-se
com HCl a pH=2. Diluiu-se posteriormente a 100 mL com água destilada num
balão.
Preparação do padrão de As-(V) a 10 mg.L-1
As leituras das amostras foram efectuadas por adição de padrão de As-(V) a 10 mg.L1

. Esta solução é obtida por diluição da solução padrão de 1000 mg.L-1 de As-(V)

disponível no laboratório.
Preparação da solução de CuSO4.5H2O a 0,0157 mol.L-1
Preparou-se 100 mL de solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre sólido
encontra-se disponível no laboratório.
Preparação da solução de Na2S2O3 a 0,1 mol.L-1
Preparou-se 100 mL de solução de Na2S2O3.5H2O a 0,1 mol.L-1. O tiossulfato sólido
encontra-se disponível no laboratório.
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Procedimento experimental do polarógrafo (Pereira et al., 2007)
Para ler uma amostra por voltametria, seguiu-se o procedimento seguinte:
1. Na célula voltamétrica, colocou-se 20 mL de HCl a 2 mol.L-1 e 400 µL de solução
de sulfato de cobre a 3,15×10-4 mol.L-1.
2. Fez-se uma purga de 300 segundos seguida de uma deposição de mercúrio de 150
segundos. Repetiram-se os ensaios fazendo novas deposições até serem obtidos
valores de intensidade de picos concordantes. Quando se tem uma célula isenta de
contaminação, não deverá haver nenhum pico de metal como ilustra a figura
seguinte.

Intensidade / A
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1,20E-06

8,00E-07

4,00E-07

0,00E+00
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Potencial / V
Figura 13 – Curva obtida quando a célula voltamétrica contém HCl e cobre
3. Seguidamente, adicionou-se à célula um determinado volume de amostra cuja
concentração de arsénio se pretende conhecer. Esse volume de amostra é
calculado e depende da concentração da amostra a analisar. Faz-se uma purga de
150 segundos seguida de uma deposição de mercúrio de 150 segundos. Repete-se o
procedimento com novas deposições até serem obtidos picos concordantes. O pico
obtido na zona dos 700 mV evidencia a presença de As-(III) na amostra. A
intensidade desse pico permite a leitura (através da curva de calibração feita para
o As-(III)) da concentração de As-(III) presente na amostra.
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Figura 14 – Curva obtida quando a célula voltamétrica contém HCl, cobre e
amostra de As-(V) inicial a 5 mg.L-1
4. Adicionou-se de seguida 200 µL de tiossulfato (Na2S2O3.5H2O) a 0,1 mol.L-1. Esta
solução permitiu reduzir todo o As-(V) presente na amostra a As-(III). Após a
adição de tiossulfato realizou-se uma purga e agitação de 3 minutos usando o
controlo manual do software. Ao fim dos 3 minutos, desligou-se a purga e a
agitação e fez-se uma deposição de 150 segundos de mercúrio. Repetiu-se o
procedimento de deposição várias vezes até serem obtidos picos de intensidade
concordantes.
2,50E-06
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Figura 15 – Curva obtida quando a célula voltamétrica contém HCl, cobre,
amostra de As-(V) inicial a 5 mg.L-1 e tiossulfato
5. Colocou-se na célula 20 µL de padrão de As-(V) a 10 mg.L-1. Fez-se uma purga e
agitação manual de 3 minutos seguida de uma deposição de 150 segundos
repetindo o procedimento de deposição até se obter valores de intensidade
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concordantes. Obtém-se uma figura semelhante à figura 15 mas com um pico de
intensidade maior na zona dos 700 mV.
6. Adicionou-se mais 20 µL de padrão de As-(V) e repetiu-se o procedimento descrito
em 5.
7. Adicionou-se mais 40 µL de As-(V) e repetiu-se o procedimento descrito em 5.
8. Adicionou-se mais 40 µL de As-(V) e repetiu-se o procedimento descrito em 5.
Este método é o método de adição de padrão de As-(V).
9. Com os picos obtidos desde a adição de tiossulfato, fez-se uma recta de calibração
intensidade de pico em função da concentração de As-(V) presente na célula e
obteve-se a concentração de As-(V) presente em cada amostra.
Os cálculos referentes ao volume de cada amostra adicionado à célula assim como
o volume de padrão de As-(V) adicionado e as concentrações de As-(V) e As-(III)
presentes nas amostras foram efectuados pela aluna Brites Pacheco no âmbito da
implementação da técnica de voltametria para o arsénio (Pacheco, 2009).
Determinação do pico máximo de absorvância para a molécula de azul-demetileno
Quando se usa o espectrofotómetro de UV-visível, é necessário determinar o pico
máximo de absorvância da molécula que vai ser lida.

Figura 16 – Espectrofotómetro Unicam com lâmpada de tungsténio
Fez-se um varrimento a vários comprimentos de onda e verificou-se para qual
comprimento de onda a absorvância é maior. Para um comprimento de onda de 662
nm, encontrou-se um pico máximo quando a absorvância é de 2,3028. Foi esse valor
de comprimento de onda que foi introduzido no espectrofotómetro UV antes de se
iniciar qualquer leitura.
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Para esse valor de absorvância máximo,  é máximo o que corresponde ao máximo
de sensibilidade do aparelho sendo que a este comprimento de onda a absorvância
varia mais em função da concentração.  é uma constante de proporcionalidade
característica da substância que absorve a radiação e depende do seu comprimento
de onda. Esta constante surge na lei de Beer-Lambert.
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Figura 17 – Espectro de varrimento usado para determinar o pico máximo de
absorvância do azul-de-metileno.
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Espectro FTIR do biossorvente saturado com arsénio

Figura 18 - Espectroscopia de infravermelho da alga saturada com arsénio,
transmitância versus número de onda (cm-1)
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