
Resumo 

A biossorção é uma propriedade de certos materiais de origem biológica se ligarem às 

moléculas ou iões presentes em solução aquosa, é um processo passivo e depende 

principalmente da afinidade entre o biossorvente e o adsorvato.  

 

Os objectivos deste trabalho consistiram no estudo da cinética e do equilíbrio de biossorção 

do cobre (II) em cascas de crustáceos, para diferentes concentrações iniciais de metal em 

solução, diferentes dosagens de biossorvente e diferentes valores de pH. 

 

A análise do biossorvente por Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) evidenciou a existência 

de dois grupos químicos predominantes: grupo carboxilo e carbonato.  

 

A cinética do processo de biossorção foi estudada em adsorvedor fechado. A capacidade 

máxima de biossorção e a percentagem máxima de remoção foram obtidas para uma 

concentração inicial de ião metálico de 27 mg.L-1, uma massa de biossorvente de 2,5 g.L-1 e a 

um valor de pH=6. Nestas condições, sendo o equilíbrio atingido ao fim de 24 horas.   

 

Os dados cinéticos foram melhor ajustados ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem, 

obtendo-se como constante cinética (4,9±1,6) ×10-3 g.mg-1.min-1. 

 

O equilíbrio de adsorção foi estudado em reactor fechado e o modelo de Langmuir-Freundlich 

é o que melhor descreve os resultados obtidos. Os valores obtidos para os parâmetros de 

equilíbrio foram: qM = 8,80 ± 0,73 mg.g-1 and KLF = 0,25 ± 0,19 L
1/nLF.mg-1/nLF. 

 

A elevada afinidade do biossorvente para o ião metálico, a baixas concentrações de metal é 

evidenciada por um declive inicial elevado da isotérmica de adsorção.  

 

No processo de dessorção, a dessorção máxima obtida foi de 80%, para valores de pH ≤ 2. A 

dessorção ocorre por permuta iónica entre os protões da solução e os iões metálicos ligados à 

superfície do biossorvente numa razão de 1:1. 

 

Ao longo da biossorção, ocorre a libertação de matéria orgânica da superfície do biossorvente 

para a solução. O teor de carbono orgânico dissolvido na solução de metal após a biossorção é 

superior para valores de pH baixos.  
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Abstract 

Biossortion is a property that certain materials of biological origin have of bonding to the 

molecules or the ions in aqueous solution, it’s a passive process and it depends mainly on the 

affinity between the biossorbent and the metal. 

 

This project’s objectives consisted in the study of the biossorption kinetics and equilibrium of 

copper (II) in crab shells, at different initial metal concentrations, different biossorbent 

dosages and different pH values. 

 

The biossorbent infrared spectroscopy (FTIR) analysis has proved the existence of two 

predominant chemical groups: carboxile and carbonate groups. 

 

The biossorption process kinetics was studied in a batch reactor. The maximum biossorption 

uptake and the maximum removal percentage were obtained for an inicial metal 

concentration of 27 mg.L-1, a biossorbent concentration of 2,5 g.L-1 and at a pH value of 6. 

Under these conditions the equilibrium was achieved after 24 hours of reaction. 

 

The kinetics data were best adjusted to the kinetics pseudo-second order model. The kinetics 

constant obtained was (4,9±1,6) ×10-3 g.mg-1.min-1. 

 

The biossorption equilibrium was studied in batch reactor and the Langmuir-Freundlich model 

was the model that best described the obtained results. The parameters of the Langmuir-

Freundlich were: qM = 8,80 ± 0,73 mg.g-1 and KLF = 0,25 ± 0,19 L
1/nLF.mg-1/nLF. 

 

The high affinity between the biosorbent and the metallic ion, at low metal concentrations is 

showed by the adsorption isothermic’s high inicial slope.  

 

In the dessorption process, the maximum desorption obtained was 80%, to pH values under 2. 

The dessorption occurs by ionic exchange between the protons of the solution and the 

metallic ions binded to the biosorbent surface in a ratio of 1:1. 

 

During the biossortion process, organic matter of the surface of the sorbent is released to the 

solution. The level of dissolved organic carbon in the solution after the biosorption process is 

higher at low pH values. 
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