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Resumo 

Os sistemas aquáticos vêm sendo alvo da contaminação por compostos químicos oriundos de 

atividades humanas como indústrias, agricultura, entre outras. Essa poluição química constitui 

uma ameaça tanto para a saúde humana, quanto para o meio aquático, que sofre com os 

efeitos tóxicos decorrentes da exposição aos contaminantes e acúmulo destes nos 

ecossistemas. Devido a características como toxicidade e persistência, recentemente algumas 

substâncias químicas, como os pesticidas e os metais pesados , se tornaram prioritários no 

que concerne a prevenção de sua utilização e emissão, bem como sua monitorização e 

remoção do ambiente. Nesse sentido, o trabalho de pesquisa teve como objetivo avaliar a 

eficácia de Barreiras Biossorventes Permeáveis (BBP) na redução da contaminação do 

herbicida atrazina e dos metais pesados cobre e zinco. A BBP foi construída a partir de 

suportes (zeólitos 13X) e um biofilme bacteriano composto por Arthrobacter viscosus. O escopo 

deste trabalho foi desde a investigação dos efeitos tóxicos da atrazina, do cobre e zinco no 

crescimento das bactérias A. viscosus, bem como sua adaptação em repetidas exposições aos 

contaminantes, estudo do potencial de biodegradação da atrazina pela bactéria em meio 

aquoso, avaliação das condições de preparação do biofilme suportado para agir como um meio 

biossorvente, realização de ensaios em sistema fechado (cinética de biossorção), até 

realização do ensaio em sistema aberto. O crescimento da bactéria A. viscosus não foi afetado 

pelas diferentes concentrações dos herbicidas, sendo identificado apenas uma redução no 

crescimento em soluções contaminadas a 7 mg/L. Já os metais cobre e zinco em soluções 

binárias foram capazes de inibir o crescimento das bactérias em todas as concentrações. O 

ensaio de adaptação mostrou que o crescimento da cultura aumentou em 50% quando 

previamente aclimatada e depois exposta aos contaminantes. Os ensaios de biodegradação 

mostraram uma taxa de degradação da atrazina de 35%, evidenciando que para culturas 

puras, o herbicida é uma molécula difícil de ser degradada. Os ensaios em sistema fechado 

mostraram que os sistemas de biossorção obedecem uma cinética padrão de sorção, sendo 

ajustado o modelo de pseudo-segunda ordem (R²=0,95 a 0,99). Os sistemas utilizando A. 

viscosus como biossorvente não apresentaram significativa diferença para com os zeólitos 

puros, porém algumas interferências devido a utilização de soluções contendo moléculas 

orgânicas e iões de diferentes metais pode ter ocorrido. Já o desenvolvimento da BBP com 

biofilme imobilizado foi realizado com sucesso e as taxas de remoção foram de 85% para o 

cobre, 95% para o zinco e 25% para a atrazina, evidenciando a potencialidade do sistema e 

indicando que para moléculas mais complexas como as dos herbicidas, estudos ainda 

precisam ser realizados para desenvolvimento de sistemas de biossorção mais eficientes, 

porém com o mesmo cunho sustentável e de baixo custo utilizado no presente projeto. 

 

Palavras-chave: atrazina, cobre, zinco, zeólitos, biodegradação, biossorção, Arthrobacter 

viscosus  
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Abstract 

Aquatic systems have been the target of contamination by chemical compounds from human 

activities such as industry, agriculture, among others. This chemical pollution is a threat to both 

human health and to the aquatic environment, which suffer from the toxic effects of exposure to 

contaminants and accumulation in these ecosystems. Due to characteristics such as toxicity 

and persistence, recently some chemicals such as pesticides and heavy metals, have become 

priority concerning the prevention of their use and emissions, as well as their monitoring and 

removal from the environment. In this sense, the research work aimed to evaluate the 

effectiveness of Permeable Biosorbents Barriers (PBB) in reducing atrazine and heavy metals 

(copper and zinc) from the environment. The PBB was builded with zeolite 13X and a bacterial 

biofilm made with Arthrobacter viscosus. The scope of this work ranged from the investigation of 

the toxic effects of atrazine, copper and zinc on the growth of the bacteria A. viscosus, as well 

as their adaptation to repeated exposure to contaminants, the study of A. viscosus potential 

towards atrazine degradation in aqueous media, evaluation of the biofilm preparation to act as a 

biosorbent medium, tests in a closed system (biosorption kinetics), to the assays in an open 

system. The growth of A. viscosus was not affected by different concentrations of herbicide, 

being identified only a growth reduction in contaminated solutions with 7 mg/L. However, copper 

and zinc in binary solutions were able to inhibit the growth of bacteria at all concentrations. The 

adaptation assays showed a growth rate increase of 50% when bacteria previously acclimated 

was exposed to contaminants. Biodegradation tests showed an atrazine degradation rate of 

35%, revealing that the herbicide is a difficult compound to be degraded by pure cultures. Batch 

experiments showed that the biosorption systems follow a standard sorption kinetics, and 

pseudo-second order model (R ² = 0.95 to 0.99) fitted well the experimental data. Systems 

using A. viscosus as biosorbent showed no significant difference compared with the pure 

zeolites, but some interference between organic molecules and ions of different metals may 

have occurred. The development of PBB with immobilized biofilm was successfully performed 

and the removal rates were 85% for copper, 95% for zinc and 25% for atrazine, showing the 

potential of this system and indicating that for more complex molecules such as herbicides, 

further studies must be undertaken to develop more efficient bioremediation systems, still with 

the same sustainable and low cost approach used in this project. 

 

Keywords: atrazine, copper, zinc, zeolites, biodegradation, biosorption, Arthrobacter viscosus  
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1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas aquáticos naturais e artificiais, em especial os cursos de água, 

lagos e estuários, vêm sendo alvo, durante séculos, da contaminação por compostos 

químicos oriundos de atividades humanas como indústrias, agricultura, deposição de 

resíduos, entre outras (AREDDY, 2013; FU et al., 2008; HERRERO–HERNÁNDEZ et 

al., 2013; NASRABADI, T., 2015; GONZALEZ–REY et al., 2015; PALMA et al., 2009; 

ZHANG et al., 2011). Essa poluição química das águas constitui uma ameaça tanto 

para a saúde humana, quanto para o meio aquático, que sofre com os efeitos tóxicos 

agudos e crônicos decorrentes da exposição aos contaminantes, acúmulo destes nos 

ecossistemas e consequente perda de habitats e de biodiversidade (BELDEN, 2010; 

JÜRGENS et al., 2013; VENTURA et al., 2008; VORKAMP et al., 2014).  

Devido a características como toxicidade e persistência, recentemente alguns 

compostos químicos se tornaram prioritários no que concerne a prevenção de sua 

utilização e emissão, bem como sua monitorização e remoção do ambiente (DIRETIVA 

2013/39/EU; VORKAMP et al., 2014). 

A Diretiva 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as 

Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que diz respeito às substâncias prioritárias no 

domínio da política da água, aponta 45 substâncias que constituem um risco 

significativo para o meio aquático, ou por intermédio deste, para a população. Dentro 

dessa listagem são citados 14 pesticidas, incluindo os herbicidas triazínicos atrazina e 

simazina, o inseticida DDT e o herbicida Diuron.  

Os defensivos agrícolas, apesar de terem especial atenção das autoridades 

ambientais, são caracterizados como as substâncias mais encontradas em recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos do mundo todo, justificado pelo amplo uso 

principalmente em áreas agrícolas (DE JONG et al., 2008; DE SCHAMPHELEIRE et 

al., 2007; PIMENTEL, 2005; SILVA et al., 2010). São uma variedade de moléculas 

com diferentes propriedades que lhes conferem diferentes graus de persistência 

ambiental, mobilidade e potenciais tóxico, carcinogênico e mutagênico ou algum efeito 

endócrino em diversos organismos não–alvos, inclusive o ser humano (ARMAS et al., 

2007; SRIVASTAVA et al., 2009). 

Além dos pesticidas, outras substâncias químicas citadas como prioritárias são 

os metais pesados, em especial o chumbo, mercúrio, níquel e cádmio, incluindo todos 

os seus compostos (DIRETIVA 2013/39/EU). Não constantes na lista, porém ainda 

importantes, são apontados pela literatura os metais cobre e zinco que, em condições 

normais, têm função essencial como micronutrientes para os seres vivos, porém, em 
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quantidades acima do necessário, se tornam contaminantes com alta toxicidade para o 

ambiente (MALAMIS & KATSOU, 2013; BORKOW & GABBAY, 2005).  

Normalmente em ambientes não impactados pela ação humana, a 

concentração da maioria dos metais em rios é muito baixa e é devida, em grande 

parte, ao intemperismo sofrido por rochas e pelo solo (MAKIE et al., 2012; JIAO et al., 

2015; REZA & SINGH, 2010). Porém, com o aumento das atividades de mineração e 

fundição, descarte de efluentes sem tratamento ou parcialmente tratados, bem como o 

uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas contendo metais, a presença desses 

elementos em altas concentrações no ambiente é cada vez mais recorrente 

(ALLINSON et al., 2015; MACKLIN et al., 2006; MARTIN, 2000; NOURI et al., 2008; 

REZA & SINGH, 2010), o que tem implicado uma grande preocupação, já que suas 

características físico–químicas, principalmente a sua persistência no meio, pode levar 

à acumulação nos habitats aquáticos, podendo alcançar os seres humanos (AHMED 

et al., 2015; JIAO et al., 2015; SIN et al., 2001; MORILLO et al., 2002; BAGHVAND et 

al., 2010). 

O comprometimento destes recursos naturais com tais agentes tóxicos 

orgânicos e inorgânicos gera, além de impactos nos ecossistemas, graves prejuízos à 

saúde humana, principalmente quando estes são utilizados como fontes para 

abastecimento público (AHMED et al., 2015; EWENCE et al., 2015; MEHRPOUR et 

al., 2014; MOSTAFALOU et al., 2013; TVERMOES et al., 2014; YU et al., 2016; YANG 

et al., 2015) e, apesar de uma série de processos de tratamento estar disponível para 

a remoção de pesticidas e metais das águas, o problema da contaminação por estas 

substâncias ainda é um desafio, principalmente devido a poluição por fontes difusas 

(ALLINSON et al., 2015; JIAO et al., 2015; WEISSTEINER et al., 2014). Tal situação 

exige estudos que possibilitem o desenvolvimento de novas tecnologias eficientes, 

economicamente aplicáveis e ambientalmente amigas. 

O uso de zeólitos para a remoção de substâncias tóxicas, incluindo compostos 

orgânicos e iões metálicos, a partir de meios aquosos, é uma metodologia muito bem 

conhecida e aplicada, sendo uma das alternativas mais eficientes na relação custo 

benefício (GUPTA & BHATTACHARYYA, 2011; MALAMIS & KATSOU, 2013; TOCAN 

et al., 2010). Já a utilização de microrganismos para a remoção desses contaminantes 

do ambiente teve um incremento nos últimos anos, como resultado da necessidade de 

encontrar tecnologias mais amigas do ambiente (QUINTELAS et al, 2009). Uma vasta 

gama de estirpes bacterianas foi isolada e diferentes gêneros microbianos 

identificados, sendo os gêneros Arthrobacter sp. e Pseudomonas sp. os mais 

estudados. Além da degradação de compostos orgânicos, bactérias como a 
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Arthrobacter viscosus tem alta capacidade de produção de polímeros para formação 

de biofilmes, incrementando a remoção dos compostos inorgânicos como os 

metálicos, via mecanismos de biossorção, processo pelo qual certos tipos de 

microrganismos, vivos ou mortos, podem sequestrar ou concentrar substâncias a partir 

de soluções aquosas (NAJA E VOLESKY, 2006). 

O uso simultâneo de zeólitos e bactérias é um tema recente da pesquisa e 

apenas alguns trabalhos são encontrados na literatura. Pazos et al. (2010) estudaram 

a remoção do Cr (VI) a partir de soluções aquosas por um biofilme bacteriano 

suportado em zeólitos e mais recentemente, Quintelas et al. (2013b) relataram o 

desempenho de sorção em laboratório e em escala piloto de um biofilme formado por 

Arthrobacter viscosus suportado em zeólito 13X para a remoção de Ni (II). No entanto, 

estudos de remoção de compostos orgânicos, como o herbicida atrazina, juntamente 

com metais, como o cobre e o zinco, utilizando o sinergismo global entre bactérias e 

zeólitos ainda não foram identificados na literatura, o que aparece como motivação 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.1 Agrotóxicos 

Os agrotóxicos, também chamados de pesticidas, praguicidas e biocidas, são 

substâncias químicas ou misturas, naturais ou sintéticas utilizadas para eliminar 

pragas da lavoura como fungos, insetos, plantas, bactérias e vírus (MOGUL et al., 

1996; TADEO et al., 2008).  

O uso de substâncias químicas para eliminação ou controle de pragas e 

doenças em plantas pode ser observado em registos desde a Antiguidade Clássica. 

No entanto, é a partir da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da 

indústria de síntese química, que ocorre a difusão da produção e aplicação de ativos 

químicos artificiais para o combate às pragas existentes (ALVES FILHO, 2002; 

SRIVASTAVA et al., 2009).  

Na década de 1940 descobrem–se as propriedades do DDT (Dicloro–Difenil–

Tricloroetano), primeiro pesticida moderno usado com grande eficácia no controle de 

insetos nas lavouras (USEPA, 2014; TADEO et al., 2008). Desde então, e com o 

advento da Revolução Verde na década de 1950 – onde o processo tradicional da 

agricultura sofreu importantes mudanças visando a produção extensiva de 

commodities agrícolas – uma variedade de produtos químicos sintéticos foram 

desenvolvidos mundialmente resultando em milhares de formulações comerciais 

difundidas no mercado de insumos para a agricultura com a finalidade de controlar 

doenças e aumentar a produtividade na lavoura (SRIVASTAVA et al., 2009). 
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Porém, o uso indiscriminado dessas substâncias e a falta de informações sobre 

seus efeitos adversos no meio ambiente e na saúde humana, começaram a causar 

sérios problemas em organismos e no ambiente (CONNEL, 2005; TADEO et al., 

2008). Essas preocupações começaram a revelar-se no início dos anos 60 pelas 

denúncias feitas pela americana Rachel Carson no seu livro, Silent Spring, publicado 

em 1962, denunciando problemas decorrentes do uso de agrotóxicos, em especial o 

DDT. Desde então, os órgãos governamentais norte–americanos decidiram reavaliar o 

uso desses produtos químicos e criaram a agência ambiental americana 

(Environmental Protection Agency – EPA) que, a partir de 1971 baniu 

váriosagrotóxicos, inclusive os organoclorados (USEPA, 2014). 

 Entretanto, os agrotóxicos ainda representam, hoje, os produtos mais 

encontrados em recursos hídricos superficiais e subterrâneos do mundo todo, 

justificado pelo amplo uso principalmente em áreas agrícolas (ALLINSON et al., 2015; 

CASARA et al., 2012; DORES et al., 2008; HERRERO–HERNÁNDEZ et al., 2013; 

GONZALEZ–REY et al., 2015; MILHOME et al., 2015; RYBERG& GILLION, 2015; 

SILVA et al., 2004; SRIVASTAVA et al., 2009; VORKAMP et al., 2014). São uma 

variedade de moléculas com diferentes propriedades que lhes conferem diferentes 

graus de persistência ambiental, mobilidade e potenciais tóxico, carcinogénico, 

mutagénico e/ou teratogénico ou algum efeito endócrino sobre diversos organismos 

não–alvos, inclusive o ser humano (ARMAS et al., 2007; MOSTAFALOU et al., 2013; 

SILVA et al., 2004; SRIVASTAVA et al., 2009). 

Os agrotóxicos são comumente classificados conforme seu modo de ação, 

diferenciando os produtos de acordo com o organismo a combater. Podem ser, 

portanto, divididos em herbicidas, fungicidas, inseticidas, acaricidas, entre outros 

(ZENEBON et al., 2008; VELASCO & CAPANEMA, 2006). A aplicação de cada uma 

dessas classes depende do tipo de produto cultivado, das condições climáticas, do 

surto de pragas e doenças de um determinado ano, entre outros. No entanto, os 

herbicidas são o principal grupo de produtos fitossanitários utilizados no mundo inteiro, 

seguido de inseticidas e fungicidas (TADEO et al., 2008; VELASCO & CAPANEMA, 

2006), o que os torna num grupo de substâncias de grande importância no que se 

refere a estudos de identificação dos seus resíduos no ambiente, suas propriedades 

tóxicas e metodologias de remediação. 

 

1.1.1 Herbicidas 

Os herbicidas são compostos quimicamente sintetizados, utilizados na 

agricultura para o controle de plantas invasoras, sendo aplicados diretamente nas 
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folhas ou então incorporados ao solo (LeBARON et al., 2008; TADEO et al., 2008). 

São um tipo de defensivo agrícola amplamente utilizado devido às suas vantagens 

como rapidez de ação, custo reduzido, efeito residual e também pelo não revolvimento 

do solo na sua aplicação (EMBRAPA, 2004). A necessidade da sua utilização resulta 

da presença de ervas daninhas anuais e perenes que atingem uma ampla variedade 

de cultivos, reduzindo tanto a produtividade quanto sua qualidade, já que nesse 

contexto ocorre a competição por água, nutrientes e luz (LEZCANO et al., 2002; 

MANOLIKAR e SAWANT, 2003; CAL et al., 2005; VILLAVERDE et al., 2006). 

Apesar de apresentar vantagens para o agronegócio, o uso de herbicidas, caso 

não seja realizado de forma controlada e regulamentada, pode causar sérios 

prejuízos. Sua movimentação através de escorrências (ou “runoff”) provenientes da 

irrigação e/ou de chuvas, bem como através da percolação até o subsolo, pode 

contaminar outros locais, atingindo culturas comerciais sensíveis ao ativo químico e 

outras espécies de ecossistemas adjacentes. Além disso, o efeito do ativo pode ser 

ampliado através da cadeia trófica, já que uma das suas características é a 

persistência no ambiente, e atingir o ser humano (BOOIJ et al., 2015; RYBERG & 

GILLION, 2015; XIAO & PIGNATELLO, 2015). 

Dentre as classes de herbicidas utilizados na agricultura, os triazínicos são 

responsáveis por 30% da produção mundial e consequentemente são os compostos 

mais encontrados nas águas superficiais e subterrâneas, sendo um importante objeto 

de estudo (PROSEN, 2012; RODRIGUES e ALMEIDA, 2005). 

Os compostos químicos triazínicos são um grupo de herbicidas similares muito 

utilizados no controle pré e pós–emergente de plantas daninhas nas mais variadas 

culturas tais como milho, cana–de–açúcar, trigo, café, banana, abacaxi, entre outras 

(COUTINHO et al., 2005; BRECKENRIDGE et al., 2010). Dentre eles, destacam–se a 

atrazina, ametrina e simazina, que foram registrados como substâncias inibidoras do 

crescimento de plantas daninhas no ano de 1955, sendo classificadas como uma das 

classes mais antigas de herbicidas (LEBARON et al., 2008; BRECKENRIDGE et al., 

2010).  

Desde então, estudos demonstram grande ocorrência das triazinas, em 

especial a atrazina que é objeto de estudo do presente trabalho, em águas superficiais 

no mundo todo, justificada em virtude de sua hidrólise lenta e adsorção relativamente 

fraca ao solo o que favorece o seu transporte via escoamento superficial e lixiviação 

(GFRERER et al., 2002; COLLA et al., 2008; PLAKAS e KARABELAS et al., 2009). 
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1.1.1.1 Atrazina 

A atrazina (2–cloro–4–etilamina–6–isopropilamina–striazina) é um herbicida da 

classe dos triazínicos, apresentada como um sólido cristalino branco, com estrutura 

química representada por um anel triazínico substituído com cloro, etilamina e 

isopropilamina (Figura 1), que a torna recalcitrante para a degradação biológica no 

ambiente (COLLA et al., 2008). 

 

 

Fig. 1 – Estrutura química do herbicida atrazina (Adaptado de SENE et al., 2010). 

 

Este herbicida atua por inibição da fotossíntese, em particular ao nível do 

fotossistema II (enzimas envolvidas no processo de fotossíntese, que utilizam a luz 

para a redução de moléculas), conduzindo ao bloqueio do transporte eletrônico. As 

plantas sensíveis à atrazina sofrem de clorose que conduz à necrose dos tecidos 

(SENE et al., 2010). 

A atrazina é utilizada mundialmente para controle pré e pós–emergente de 

plantas invasoras de folhas largas e gramíneas na agricultura, especialmente no 

cultivo de milho, sorgo e cana–de–açúcar (RIBEIRO et al., 2005; RODRIGUES e 

ALMEIDA, 2005; ROMAN et al., 2007) e representa 12% de todos os pesticidas 

empregados nos Estados Unidos em culturas de milho, sorgo, cana–de–açúcar e 

abacaxi. Brasil e China são atualmente, os maiores consumidores do herbicida no 

mundo, que tem sido aplicado em larga escala também em outros países, totalizando 

um elevado consumo mundial anual de 70,000–90,000 toneladas (BALCI et al., 2009; 

TA et al., 2006). 

Esse composto é um contaminante potencial da água em virtude do alto 

potencial de escoamento, elevada persistência em solos, hidrólise lenta, baixa pressão 

de vapor, solubilidade baixa em água, adsorção moderada pela matéria orgânica e 

argila e alta solubilidade em solventes orgânicos (HALLBERG, 1989; JACOMINI, 

2002). Com valor de pKa igual a 1,68, em ambientes aquáticos com valores de pH 

normalmente encontrados, é esperado que a atrazina esteja em sua forma não 
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ionizada e, portanto, tenha maior probabilidade de sorção na fração orgânica dos 

sedimentos (MUDHOO & GARG, 2011). 

A meia vida da atrazina pode variar de 20 a 385 dias em solo e mais de 300 

dias em água, dependendo da maior ou menor incidência de fatores que aceleram sua 

degradação, como sejam: elevadas temperatura e humidade, altos teores de matéria 

orgânica e densidade microbiana (SKIPPER et al., 1967; KUMAR et al., 2013), assim 

como pH ácido e biodisponibilidade nas camadas superficiais do solo (EISLER, 1989). 

Já para a água, fatores como alta salinidade e pH ácido favorecem sua degradação.  

Seu uso intensivo e indiscriminado no mundo todo faz com que o herbicida seja 

alvo de estudos de contaminação de variados compartimentos ambientais e, devido à 

sua alta mobilidade tem–se encontrado altas concentrações do composto em águas 

superficiais e subterrâneas na Europa, Estados Unidos, Brasil e outros países ou 

regiões (ÁVILA et al., 2009; FERNANDES NETO e SARCINELLI, 2009).  

Os níveis de atrazina encontrados em águas subterrâneas nos Estados Unidos 

têm apresentado valores entre 0,024–22 µg L–1, enquanto o limite admissível 

estabelecido pela EPA é de 3 µg L–1 em água potável. Estudos encontraram 

concentrações de atrazina em águas do Rio Ohio na faixa de 0,48 µg L–1, logo após o 

período de aplicação deste herbicida nos campos, assim como também foram 

encontradas concentrações variando de 0,5–3,5 µg L–1 no Lago Erie e de 5,92–11,3 

µg L–1 no Rio Sundusky (KUMAR et al., 2013).  

BYER et al., 2011, analisaram 379 amostras de 158 locais em Ontário 

(Canadá), todas com atividade agrícola no entorno. As concentrações de atrazina 

chegaram até 3,91 µg L–1 ao final da primavera/início do verão, indicando 

contaminação por “runoff” após o período de plantio. 

ARMAS et al., 2007 identificaram concentrações de herbicidas triazínicos 

(ametrina, atrazina e simazina) acima do padrão de potabilidade brasileira na bacia do 

Rio Corumbataí, localizado no interior do estado de São Paulo. A presença conjunta 

destes herbicidas em vários pontos da bacia mostrou uma carga residual de 2 até 13 

vezes maior que o limite máximo de 0,5 µg/L, conforme estipulado pela Resolução 

brasileira CONAMA n° 357, de março de 2005.  

Já ROUBEIX et al., 2010 realizaram diversos estudos para identificação de 

herbicidas em rios da França localizados em regiões de agricultura intensiva e 

identificou os herbicidas pertencentes ao grupo dos cloroacetamidas (metolacloro, 

acetocloro e alacloro) e das triazinas (atrazina e seus produtos de degradação 

desetilatrazina e deisopropilatrazina) como os de maior ocorrência e com maior 

concentração acima do limite permitido pela Comunidade Europeia (0,1 µg/L para 
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águas de consumo, conforme estipulado pela DIRETIVA 98/83/CE). Concentrações 

elevadas de atrazina (> 30 µg/L) foram registradas no Rio Sousson, apesar da 

proibição de seu uso na França desde 2003. 

Muitos pesquisadores têm detectado atrazina em concentrações até 100 µg L–1 

nas águas superficiais e subterrâneas e, embora as concentrações se encontrem na 

faixa de microgramas por litro, este é um dos contaminantes mais presentes em águas 

(KUMAR et al., 2013). 

Além disso, a presença de atrazina como contaminante em níveis de partes por 

bilhão (ppb) tem mostrado o desenvolvimento de disfunções no desenvolvimento 

sexual de anfíbios, sugerindo um potencial risco para o meio ambiente e a sociedade. 

Outros estudos têm sugerido, ainda, que a atrazina causa danos ao sistema nervoso 

central, sistema endócrino e imunológico, além de afetar a saúde reprodutiva de ratos, 

porcos e anfíbios (BOHN et al., 2011; EWENCE et al., 2015; MEHRPOUR et al., 2014; 

RHINE et al., 2003; VENTURA et al., 2008).  

Nesse contexto, agências do ambiente dos Estados Unidos, União Europeia e 

Japão classificaram a atrazina como composto com capacidade de desregulação 

endócrina, tendo sido proibida sua utilização dentro da União Europeia em 2003 

(BETHSASS & COLANGELO, 2006). Embora seus efeitos tóxicos venham sendo cada 

vez mais comprovados, países como Brasil e China continuam utilizando o herbicida 

como um dos principais agentes de combate ao crescimento de plantas daninhas em 

monoculturas, sendo encontrados locais com altas concentrações de atrazina no meio. 

Além disso, em locais onde já não é utilizado, encontram–se concentrações elevadas 

deste herbicida, confirmando seu caráter de persistência (CHAN e CHU, 2003; PALMA 

et al., 2009; ROUBEIX et al., 2010). 

 

1.2 Metais Pesados 

Os metais pesados e alguns semimetais são elementos químicos que possuem 

massa específica superior a 6 g.cm–3 (MALIK, 2004). Os metais pesados estão entre 

os contaminantes mais tóxicos presentes em ambientes aquáticos (ARYAL et al., 

2012). Devido à essa classificação, muitos deles estão listados como poluentes 

prioritários para desenvolvimento de processos que não sejam mais dependentes de 

sua utilização, bem como de tecnologias de remoção do ambiente.  

Entre os metais pesados existentes, os de especial atenção são o chumbo, 

mercúrio, níquel e cádmio, incluindo todos os seus compostos (DIRETIVA 

2013/39/EU). Não constantes nessa lista, mas também de grande importância devido 

ao seu intensivo uso, estão o cobre e o zinco – objeto de estudo do presente trabalho 
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– que, em condições normais, têm função essencial como micronutrientes para os 

seres vivos, porém, em quantidades acima do necessário, se tornam contaminantes 

com alta toxicidade para o ambiente (MALAMIS & KATSOU, 2013; BORKOW & 

GABBAY, 2005). 

Normalmente em ambientes não impactados pela ação humana, a 

concentração da maioria dos metais em rios, inclusive o cobre e o zinco, é muito baixa 

e é devida, em grande parte, ao intemperismo sofrido por rochas e pelo solo (MAKIE 

et al., 2012; JIAO et al., 2015; REZA & SINGH, 2010). Porém, com o aumento das 

atividades de mineração e fundição, descarte de efluentes sem tratamento ou 

parcialmente tratados, bem como o uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas 

contendo estes metais, a presença dessas espécies em altas concentrações no 

ambiente é cada vez mais recorrente (ALLINSON et al., 2015; MACKLIN et al., 2006; 

MARTIN, 2000; NOURI et al., 2008; REZA & SINGH, 2010), o que tem implicado uma 

grande preocupação, já que suas características físico–químicas, principalmente sua 

persistência no meio, podem provocar a acumulação nos habitats aquáticos, podendo 

alcançar os seres humanos (AHMED et al., 2015; JIAO et al., 2015; SIN et al., 2001; 

MORILLO et al., 2002; BAGHVAND et al., 2010). 

 

1.2.1 Zinco 

O zinco é um micronutriente essencial para os organismos, que participa em 

processos metabólicos, desempenhando um papel significativo em sítios ativos de 

enzimas, bem como contribuindo para a estrutura de proteínas (BORKOW & GABBAY, 

2005; MALAMIS & KATSOU, 2013; MOBERLY et al., 2010). 

No entanto, quando está presente em concentrações elevadas, pode ser muito 

prejudicial. A contaminação do ambiente por zinco através de atividades industriais e 

pela utilização na agricultura como nutriente e também como fungicida representa 

riscos graves devido à sua toxicidade e persistência, podendo ser acumulado através 

da cadeia trófica (RAO et al., 2006; MISHRA, 2014). 

Devido à sua alta solubilidade numa grande gama de valores de pH, como 

mostra a Figura 2, o zinco é encontrado em muitos ambientes aquáticos impactados 

pela atividade humana (MOBERLY et al., 2010), ultrapassando o limite máximo 

permitido pela legislação portuguesa, Decreto–Lei nº 236/98 de 8 de Julho, que é 

fixado em 5 mg/L para águas do tipo A3 (MISHRA, 2014).  
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Fig. 2 – Curva de especiação do zinco a 25ºC em solução aquosa (somente as espécies dominantes são mostradas – 

ALBRECHT et al., 2011).  

 

Estudos realizados por MOZETO et al. (2007) apontam concentrações acima 

de 5 mg/L do metal após a época de chuvas na região do Rio São Francisco, Minas 

Gerais (Brasil), sendo carreado através de sedimentos provenientes de uma barragem 

abandonada por uma mineradora. Já nos Estados Unidos, dentre 1.662 áreas 

analisadas para um levantamento de áreas de risco prioritário, 985 áreas foram 

classificadas como ambientes contaminados por zinco (MISHRA, 2014). 

Os efeitos tóxicos do zinco, ocasionados por exposições baixas, porém 

frequentes ao longo do tempo, são caracterizados por distúrbios gastrointestinais, 

irritabilidade, náuseas, perda de apetite e a diminuição da absorção de outros minerais 

essenciais. Além disso, sua forma iônica (Zn2+) está relacionada com a letalidade de 

peixes vertebrados e invertebrados (MISHRA, 2014). 

 

1.2.2 Cobre 

O cobre em solução, como muitos metais, interage com a água para formar 

catiões livres, uma variedade de complexos solúveis e partículas insolúveis ou 

precipitados, dependendo do teor mineral da água. Sua forma livre, como ião Cu+2, é 

preferencialmente encontrada a níveis de pH abaixo de 6 (Figura 3) e quando ocorre a 

falta de ligantes aniônicos (CUPPETT et al., 2006).  
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Fig. 3 – Especiação teórica do cobre em solução aquosa. Somente as espécies dominantes são mostradas (Adaptado 

de CUPPETT et al., 2006). 

 

Esse metal é predominantemente catiónico, sendo naturalmente atraído à 

minerais argilosos com cargas negativas, sais aniónicos, matéria orgânica, hidróxidos, 

fósforo e sulfato, produzindo complexos (MAKIE et al., 2012). O cobre é, por definição, 

um micronutriente necessário para as funções dos organismos, mas em altas 

concentrações pode resultar em efeitos tóxicos (ARYAL et al., 2012). Sua toxicidade 

varia, também, de acordo com sua especiação, já que em forma livre (iões Cu2+) é 

classificado como tendo alto potencial tóxico, o que não é verificado quando 

encontrado na forma complexada, principalmente com aniões carbonato (CUPPETT et 

al., 2006). Apesar disso, autores apontam que o cobre em complexos recém–

formados, apesar de não estar biodisponível, pode impedir reações enzimáticas ou 

estimular novas reações com complexos enzima–substrato (MAKIE et al., 2012), se 

tornando potencialmente tóxico. 

Seus variados e intensivos usos, desde como micronutriente na agricultura e 

na suinocultura, até como eficiente fungicida e bactericida de amplo espectro para 

viniculturas, cafeiculturas, plantações de oliva e de diversas frutas (SYNGENTA, 

2015), faz com que seja encontrado em altas concentrações nos solos e também em 

ambientes aquáticos, devido a escorrências provenientes de chuvas, de excesso de 

irrigação e erosão das margens de rios localizados em áreas de cultivo (DAGOSTIN et 

al., 2011; MAKIE et al., 2012).  

A legislação portuguesa, segundo o Decreto–Lei nº 236/98 de 8 de Julho, que 

estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade da água para promover sua 

proteção e adequação para seus diversos usos, estabelece como valor máximo 

recomendado uma concentração de 1 mg/L para o cobre em águas tipo A3 (mais 

poluídas). O mesmo valor limite de emissão se dá para a descarga de águas residuais 

contaminadas com cobre. Porém, concentrações de até 1000 mg/L foram encontradas 

 L
o

g
 [

C
u

2
+
] 

(m
o

l/
L

) 



FCUP 

Barreiras biossorventes para aplicações ambientais 

12 

 
em efluentes descartados, o que é relatado ser um fator de indução de problemas 

gastrointestinais e câncer de pulmão a partir da sua ingestão excessiva em alimentos 

e água (ARYAL et al., 2012). 

 

1.3 Tecnologias para tratamento de águas contaminadas com 

herbicidas e metais 

Apesar do estabelecimento de legislações mais rigorosas, principalmente nos 

Estados Unidos e na União Europeia, muitas atividades que geram efluentes 

contaminados com substâncias tóxicas como os metais pesados e pesticidas em 

elevadas concentrações ainda se mantém sem a realização do tratamento desses 

efluentes, se tornando mais evidente em países em desenvolvimento, onde a 

legislação ambiental ainda é branda. Além disso, alguns tipos de contaminação, como 

a proveniente de escorrências ou “runoffs” ainda é vista como um desafio, por se tratar 

de uma fonte não pontual e mais difícil de ser controlada (ALLINSON et al., 2015; 

JIAO et al., 2015; WEISSTEINER et al., 2014). Tal situação exige estudos que 

possibilitem o desenvolvimento de novas tecnologias de remoção e/0u redução 

eficientes, economicamente aplicáveis e ambientalmente amigas. Dessa forma, 

diferentes estratégias para a remoção de poluentes têm sido sugeridas (SCHOLES et 

al., 2008).  

Entre as estratégias utilizadas para reduzir as entradas de contaminantes 

orgânicos e inorgânicos, nutrientes em excesso e outros poluentes no ambiente 

aquático estão as lagoas de retenção naturais ou construídas e também faixas de 

proteção localizadas nas extremidades inferiores dos campos, realizando a retenção 

desses contaminantes. No entanto, como sua eficácia varia amplamente 

(REICHENBERGER et al., 2007), outras tecnologias alternativas para remoção de 

pesticidas e outros contaminantes, como os metais pesados, estão sendo estudadas. 

Nesse sentido, as biobarreiras permeáveis utilizando matérias primas 

ambientalmente sustentáveis podem ser uma alternativa de baixo custo, sendo 

aplicadas como um sistema de bioretenção através da utilização de suportes reativos 

associados a um biofilme para tratamento de contaminantes inorgânicos e orgânicos 

através de processos de adsorção e biossorção, bem como através da biodegradação, 

no caso de poluentes orgânicos. Para melhor avaliação dos processos envolvidos 

neste tratamento e no presente trabalho, estes serão apresentados a seguir, bem 

como seus mecanismos. 
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1.3.1 Biodegradação 

A biodegradação de compostos orgânicos é um mecanismo caracterizado pelo 

controle e manipulação de processos biológicos com o objetivo de degradar os 

poluentes em substâncias menos tóxicas ou mineralizá–los, eliminando sua toxicidade.  

O uso de organismos vivos para minimizar ou eliminar a toxicidade de 

compostos químicos é uma alternativa promissora quando comparada aos métodos 

físico–químicos, por ter um menor custo associado e por atingir a molécula de forma 

seletiva (NAWAZ et al., 2011). 

A biodegradação completa de um pesticida, em linhas gerais e numa 

abordagem mais simplista, envolve a quebra da sua molécula para a formação de 

dióxido de carbono, água e energia, promovendo o substrato para o crescimento dos 

microrganismos (NAWAZ et al., 2011). Porém, quando analisada de forma mais 

aprofundada, cada etapa da degradação é caracterizada pela acção de uma enzima 

específica, a qual catalisa a reação e que pode ser intrínseca do organismo ou então 

ser encontrada fora da célula (MAHÍA et al., 2007; FAN & SONG, 2014; FANG et al., 

2015). Caso não se verifique a presença dessa enzima, o processo de degradação 

não é iniciado ou então é paralisado, quando são formados subprodutos que muitas 

vezes apresentam maior toxicidade que a molécula original. A falta de enzimas 

específicas nos organismos presentes no ambiente é uma das razões da persistência 

de muitos pesticidas no ambiente (NAWAZ et al., 2011). 

A atrazina é considerada um composto químico persistente (COLLA et al., 

2008; HALLBERG, 1989; JACOMINI, 2002; SENE et al., 2010) e, dessa forma, a sua 

biodegradação torna–se um processo complexo. Os passos desse processo são muito 

variados, já que o processo como um todo depende de vários fatores tais como: 

ambiente em que se dá a biodegradação, as fontes de carbono e azoto externos, a 

relação carbono/azoto (C/N), o teor de água e os microrganismos envolvidos na 

degradação (PRANAB e LIGY, 2006). Além disso, observam–se outros fatores como 

efeitos estimuladores ou inibidores dependentes de fontes de carbono ou azoto 

adicionais (ABIGAIL e NILANJANA, 2012). 

A capacidade dos microrganismos em degradar parcialmente ou totalmente a 

atrazina tem sido demonstrada em trabalhos científicos na área, obtendo–se como 

resultado desse processo, dióxido de carbono e amónia (NH3) (MANDELBAUM et al., 

1995; ROUSSEAUX et al., 2001; SINGH et al., 2004).  

A pesquisa sobre microrganismos que degradam atrazina tem sido dirigida 

para o isolamento e caracterização de linhagens de ocorrência natural em ambientes 

contaminados com este pesticida (SENE et al., 2010) e, nesse contexto, estirpes da 
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bactéria Arthrobacter sp., bactéria comumente encontrada em solos, vem sendo 

estudadas como capazes de utilizar a atrazina como fonte de carbono e azoto (ZHOU 

et al., 2012). 

As bactérias do género Arthrobacter são comumente encontradas no ambiente. 

São caracterizadas pelo seu pleomorfismo (capacidade de apresentarem diferentes 

formas ao longo da vida) e variabilidade Gram, apresentando–se como Gram–

negativas no início da fase de crescimento e tornando-se Gram–positivas nas fases 

subsequentes (QUINTELAS et al., 2009). Os organismos pertencentes ao género 

formam pequenas colónias com aproximadamente 2 mm de diâmetro e têm como 

temperatura ótima de crescimento a faixa entre 25ºC e 30ºC. São bactérias 

nutricionalmente versáteis, capazes de utilizar uma variedade de substratos para a 

realização do seu metabolismo oxidativo, incluindo compostos tóxicos como a nicotina, 

herbicidas e pesticidas (COSTA et al., 2012). 

FAN & SONG (2014) realizaram diversos trabalhos que demonstram a alta 

capacidade de degradação do herbicida atrazina por diversas estirpes de Arthrobacter 

sp. isoladas de amostras provenientes de solos ou efluentes contaminados. As 

bactérias foram capazes de realizar a degradação do herbicida no solo ou meio líquido 

(com o mínimo de nutrientes ou então em meio de cultura) com concentrações de 

atrazina variando de 20 mg/L até 500 mg/L com uma porcentagem de degradação 

superior a 90% em ensaios com duração de 72 horas até 20 dias. 

 

1.3.2 Adsorção 

A adsorção é um processo de transferência de massa em que uma substância 

é transferida de uma fase líquida para a superfície de uma fase sólida, estabelecendo 

afinidade com esta através de interações físicas e/ou químicas. O processo de 

adsorção é dito como um fenómeno de superfície, que depende do número de sítios 

ativos disponíveis, porosidade e área de superfície específica do adsorvente, bem 

como vários tipos de interações entre o adsorvato e o adsorvente (SHARMA et al., 

2006; WANG & PENG, 2010). 

Em geral, o mecanismo de adsorção de uma espécie numa superfície sólida 

pode ser descrito por três etapas: i) transporte do adsorvato (iões no caso de 

soluções) do meio para a superfície externa do adsorvente; ii) passagem através do 

filme líquido que se define na superfície sólida; iii) interações com os grupos químicos 

da superfície do sólido levando à quimiossorção (forte interação adsorvato–adsorvente 

equivalente à formação de uma ligação covalente) ou então formando-se uma ligação 

mais fraca, quando esta interação adsorvato–adsorvente é similar à ligações do tipo 
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Van der Walls ou de forças eletrostáticas. No caso da ocorrência de uma ligação mais 

fraca, a dessorção pode ser a última etapa da interação e, consequentemente, o 

resultado final após um período de contato. No caso de sólidos porosos, após passar 

através da camada líquida que se forma na superfície externa do adsorvente, o 

adsorvato difunde-se lentamente para dentro dos poros, onde fica retido (GUPTA & 

BHATTACHARYYA, 2011). 

Se tratando do processo de adsorção de metais, com o aumento da 

concentração destes no meio, os iões metálicos que inicialmente estão complexados 

na superfície externa do adsorvente através de interações eletrostáticas, são forçados 

para sítios internos  do adsorvente, formando complexos a partir de ligações diretas e 

fortes, sem interferência das moléculas de água. Estes complexos são mais estáveis 

em comparação com os complexos formados à superfície, facto que é devido às 

ligações covalentes ou às combinações de ligação iónica e covalente (MALAMIS & 

KATSOU, 2013). 

Para investigar a adequação do uso de um adsorvente, não é somente 

necessário caracterizar sua estrutura porosa e a composição de sua superfície, que 

consiste em diversos grupos funcionais (MALAMIS & KATSOU, 2013), mas também 

optar pelos que trazem um custo–benefício interessante ao processo de tratamento. 

Para o tratamento de águas contaminadas com pesticidas orgânicos, alguns 

materiais adsorventes vêm sendo testados, sendo o carvão ativado um dos mais 

estudados e aplicados, devido à sua elevada área superficial e porosidade, sendo 

bastante eficiente no tratamento de águas e efluentes urbanos contaminados (ADAMS 

e WATSON, 1996; JIANG et al., 2006). Em contrapartida, materiais como o carvão 

ativado têm elevado custo associado, levando a comunidade científica a procurar 

métodos e tecnologias alternativas para o tratamento de pesticidas (GHOSH e PHILIP, 

2005; SHARMA et al., 2006). Já para o tratamento de efluentes contaminados com 

metais, uma infinita gama de materiais tem sido utilizada, entretanto a tendência inicial 

e que ainda ocorre é a utilização de materiais inorgânicos como argilas e óxidos que 

apresentem um custo baixo associado a uma eficiência alta (GUPTA & 

BHATTACHARYYA, 2011; MALAMIS & KATSOU, 2013).  

Neste contexto, alguns minerais de silicato, tais como os zeólitos, estão sendo 

utilizados para este fim. Os zeólitos englobam um grande número de minerais naturais 

e sintéticos que apresentam características comuns. São aluminosilicatos hidratados 

de metais alcalinos ou alcalino terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e 

cálcio), estruturados em redes cristalinas tri–dimensionais, compostas de tetraedros do 

tipo TO4 (T = Si e Al principalmente) unidos nos vértices através de átomo de oxigénio 
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(Figura 4). A substituição do Si4+ por Al3+ define a carga negativa do material, que é 

compensada pelos catiões monovalentes ou divalentes em solução (LUZ, 1995; 

WANG & PENG, 2010). Este comportamento de permuta iónica depende de vários 

fatores como a estrutura, tamanho e a forma dosiões, densidade de carga do anião em 

solução, carga iónica e concentração do eletrólito em solução (WANG & PENG, 2010). 

 

 

Fig. 4 – Unidades estruturais básicas dos zeólitos: a) Tetraedro com um átomo de silício no centro e átomos de 

oxigênio nos vértices; b) Tetraedro com átomo de alumínio substituindo o silício e ligado a um catião monovalente para 

compensar a diferença de carga entre o silício e o alumínio; c) Átomo divalente para balancear as cargas entre o 

alumínio e o silício numa cadeia múltipla de tetraedros (Adaptado de LUZ, 1995). 

 

A estrutura dos zeólitos apresenta canais e cavidades interconectados de 

dimensões moleculares, dito estrutura microporosa, a qual confere aos zeólitos uma 

superfície interna muito grande quando comparada à sua superfície externa (LUZ, 

1995). Essa estrutura permite a transferência de matéria entre os espaços 

intracristalinos, espaços estes, ou cavidades, que podem ser ocupadas por iões e 

moléculas de água com grande liberdade de movimento (SANCHEZ–MARTIN et al., 

2006; ABATE et al., 2005). As moléculas de água podem estar presentes nos vazios 

das cavidades e ligadas entre iões da solução e os iões trocáveis através de pontes 

aquosas. A água pode também servir como pontes entre catiões trocáveis (WANG & 

PENG, 2010). Esta característica permite o intercâmbio de moléculas e iões com a 
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estrutura dos zeólitos, funcionando como uma espécie de “esponja” ou peneira 

molecular. 

RAO et al. (2006) realizaram ensaios de sorção dos metais zinco e cádmio em 

soluções aquosas com diferentes concentrações (25 mg/L até 100 mg/L) por zeólitos 

13X, 4A e bentonitas. O tempo necessário até se atingir o equilíbrio foi de 90 minutos 

e a sorção dos metais foi dependente do pH da solução de metal, da quantidade do 

sorvente e do tempo de contato, obtendo–se uma sorção máxima de zinco em pH 6,5. 

Os autores conseguiram valores de “uptake” para o zinco de 9,62 mg/L com o zeólito 

4A, 9,42 mg/L com o zeólito 13X e 9,16 mg/L com a bentonita. 

KASTOU et al. (2011) estudaram a remoção de zinco e chumbo por zeólitos 

em ensaios de adsorção utilizando soluções aquosas e comparando–se com o 

tratamento realizado em efluentes industriais. A quantidade de zinco adsorvida na 

solução aquosa (pH 3,5) foi aceitável e de acordo com o encontrado na literatura, 

obtendo–se o valor máximo de 13 m/g. Já para o efluente contaminado, obteve–se um 

“uptake” máximo de 9 mg/g, o que é explicado devido ao facto dessa matriz ser 

complexa, contendo uma grande gama de substâncias químicas presentes como o 

NH4+ e outros catiões que competem por sítios ativos do adsorvente. 

SALVESTRINI et al. (2011) utilizaram dois tipos de zeólitos que foram tratados 

em soluções ácidas para o aumento da capacidade de adsorção do herbicida atrazina. 

As concentrações de atrazina utilizadas variaram entre entre 1,25 mg/L até 25 mg/L e 

os testes foram realizados durante 10 dias. Os autores concluíram que a adsorção da 

atrazina está estritamente relacionada com interações eletrostáticas, entendidas como 

ligações fracas, mas o tratamento da superfície desses adsorventes pode aumentar a 

capacidade de adsorção do herbicida, desde que a estrutura original dos zeólitos não 

seja atacada.  

 

1.3.3 Biossorção 

A biossorção é uma das tecnologias mais promissoras que envolvem a 

remoção de substâncias tóxicas, especificamente metais, presentes em efluentes e 

em águas contaminadas, por fixação em biomassa morta ou inativa ou por materiais 

de origem biológica, não envolvendo processos metabólicos (VIJAYARAGHAVAN & 

YUN, 2008). É uma alternativa aos processos convencionais, principalmente porque 

muitas vezes utiliza a biomassa já existente no ambiente contaminado ou no resíduo 

descartado, tornando- se, assim, uma tecnologia de baixo custo. Vários tipos de 

biomassa têm sido utilizados para remover substâncias tóxicas de soluções como: 

algas (ANASTOPOULOS & KYZAS, 2015; MOGHADAMM et al., 2013; PRAVEEN & 
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VIJAYARAGHAVAN, 2015), fungos (CHEN et al., 2010), leveduras (HLIHOR et al, 

2013) e bactérias (ARYAL et al., 2012; ABDOLALI et al., 2015; QUINTELAS et al., 

2013a, 2013b).  

Existem vários requisitos necessários para conferir competitividade técnica e 

económica ao processo de biossorção, tais como (MARTINS, 2004): 

1- A biomassa deve apresentar uma capacidade de acumulação elevada; 

2- A biomassa deve ser naturalmente abundante e apresentar baixo custo; 

3- As etapas da biossorção devem ser rápidas e eficientes; 

4- A biomassa deve ser reutilizável; 

5- Deve ser facilmente adaptável a diferentes tipos de reatores; 

6- O metal retido pelo biossorvente deve ser de fácil recuperação a custo 

reduzido. 

A aplicação de bactérias como biosorventes tem apresentado algumas 

vantagens devido sua habilidade em crescer sob condições controladas e sua 

resiliência a uma variedade de situações ambientais críticas (MISHRA, 2014). Devido 

ao seu tamanho muito reduzido, as bactérias apresentam maior área superficial por 

unidade de volume comparadas com qualquer outra forma independente de vida. Este 

fator, aliado ao elevado número de sítios ativos para a quimiossorção presentes nas 

suas paredes, faz das bactérias excelentes biossorventes (QUINTELAS et al., 2009). 

Nesse sentido, no presente trabalho serão destacados os mecanismos utilizados pelas 

bactérias na remoção de algumas espécies químicas, visto que são os organismos 

escolhidos para realização do estudo. 

Na remoção de substâncias tóxicas por esses organismos, os mecanismos de 

acumulação variam, apesar do fenómeno físico–químico aparecer como o mais 

comum. São enunciados diferentes processos tais como uptake por transporte, ligação 

às paredes das células e encapsulação extracelular, precipitação e reações de 

oxidação/redução (VEGLIÓ et al., 1997).  

As paredes celulares da biomassa envolvida no processo são compostas, 

principalmente, por polissacarídeos, proteínas e lipídios que oferecem muitos grupos 

funcionais (carboxilato, hidroxil, sulfato, fosfato e amino) que atuam como ligantes para 

os iões metálicos. Em alguns casos, a adsorção na superfície externa da célula é uma 

defesa dos microrganismos contra os metais tóxicos. Nesse processo há a produção 

de uma camada polimérica externa para evitar a penetração do contaminante tóxico 

através da parede celular. Em outro mecanismo, denominado microprecipitação, a 

remoção do ião da solução pode ser associado a um sistema de defesa que produz 

substâncias para favorecer o processo de precipitação (VEGLIÓ et al., 1997). 
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A capacidade de remoção, assim como os mecanismos de acumulação, podem 

variar amplamente de acordo com a espécie microbiana ou até mesmo com sua 

linhagem. Fatores externos como o pH, outros iões em solução, temperatura e/ou uma 

eventual presença de nutrientes também influenciam o mecanismo de atuação e, 

consequentemente, a eficiência e seletividade da acumulação (VEGLIÓ et al., 1997).  

 

1.3.3.1 Biofilmes 

Os biofilmes são originados quando um conjunto de células microbianas é 

imobilizado numa superfície sólida. As bactérias iniciam o desenvolvimento de um 

biofilme em resposta a estímulos ambientais específicos tais como a disponibilidade 

de nutrientes (O´TOOLE et al., 2000).  

O estabelecimento da monocamada de moléculas orgânicas na superfície do 

suporte é rápida após o seu transporte e adsorção ao suporte. Estas moléculas podem 

formar cadeias poliméricas que, por interação com a superfície dos microrganismos, 

estabelecem pontes suficientemente fortes para permitir aos microrganismos uma 

adesão estável.  

Uma vez estabelecido um ponto de apoio dos microrganismos a um suporte, 

estes começam a sofrer uma série de mudanças que lhes permitem adaptar–se à vida 

numa superfície e que incluem a produção/libertação de grandes quantidades de 

substâncias poliméricas extracelulares que protegem o biofilme e promovem a 

resistência aos agentes biocidas (O´TOOLE, 2000). 

 

1.3.3.1.1 Substâncias poliméricas extracelulares 

Conforme mencionado por O´TOOLE et al., 2000, a principal responsável pela 

agregação microbiana e consequente formação do biofilme é a habilidade natural que 

as células têm, durante seu crescimento em superfície, de produzir biopolímeros 

chamadas substâncias poliméricas extracelulares (EPS). 

As substâncias poliméricas extracelulares são substâncias heterogéneas 

complexas e sua composição e biossíntese variam de uma espécie de bactéria para 

outra, sendo resultado de vários processos, tais como: alterações na fase de 

crescimento da bactéria, ruptura da célula devido à morte celular, secreção ativa, 

libertação de macromoléculas da superfície celular (proteínas da membrana externa e 

lipopolissacarídeos). Alguns fatores ambientais também influenciam e podem ser 

citadas a fase de crescimento da bactéria, o meio de crescimento, temperatura, 

limitação de oxigênio e azoto, e deficiência de catiões, como por exemplo magnésio, 

cálcio, e fosfato (EBOIGBODIN & BIGGS, 2008).  
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Uma vasta gama de estirpes bacterianas está sendo estudada e diferentes 

géneros microbianos capazes de produzir EPS em grande quantidade identificados, 

sendo os géneros Arthrobacter sp. e Pseudomonas sp. os mais estudados (ARYAL et 

al., 2012; COSTA et al., 2012; QUINTELAS et al., 2013a; 2013b). Nesse sentido, 

estudos evidenciam que bactérias da espécie Arthrobacter viscosus tem alta 

capacidade de produção de polímeros para formação de biofilmes, incrementando a 

remoção dos compostos tóxicos, via mecanismos de biossorção. 

LOPEZ et al. (2003) investigaram a produção de EPS pelas bactérias 

Arthrobacter viscosus estudando as diferentes variáveis que podem afetar a produção 

desses compostos: fonte de carbono (glicose ou xilose), velocidade de agitação e pH. 

Os resultados mostraram que a produção de EPS foi fortemente regulada pela 

composição do meio e os parâmetros ambientais. A máxima produção de 

polissacarídeos foi obtida em meio com pH 7 utilizando xilose como fonte de carbono 

(concentração inicial de 25 g/L) e uma alta agitação (800 rpm), obtendo–se 10 g de 

produto bruto por 500 mL de meio de cultura. Além disso, o estudo comprovou que o 

EPS produzido apresentou um comportamento pseudoplástico com propriedades 

reológicas semelhantes à de outras colas, sendo um aspecto particularmente 

importante tendo em vista a possibilidade de aplicação dessa substância na indústria 

de alimentos, cosméticos, têxteis, farmacêuticos e também na área ambiental, para 

biossorção de contaminantes orgânicos e inorgânicos. 

 

1.4 Modelação de cinéticas de biossorção 

Nos processos de biossorção os modelos cinéticos são extremamente 

importantes, seja para o design, ajuste ou controle desses processos. O estudo da 

cinética química inclui a monitorização cuidadosa das condições experimentais que 

influenciam a velocidade de uma reação química e, que portanto, influenciam o 

equilíbrio num período de tempo razoável. Tais estudos fornecem informações sobre o 

possível mecanismo de adsorção e os diferentes estados de transição no caminho 

para a formação do complexo final adsorbato–adsorvente e ajudam a desenvolver 

modelos matemáticos apropriados para descrever as interações (GUPTA & 

BHATTACHARYYA, 2011). Uma vez que as velocidades de reação e os fatores 

dependentes são conhecidos, esses dados podem ser utilizados para desenvolver 

sistemas de biossorção para aplicação em processos de tratamento de efluentes 

industriais e águas contaminadas. 

Vários modelos cinéticos tem sido utilizados para descrever e avaliar a 

biossorção de substâncias químicas pela biomassa (VIJAYARAGHAVAN & YUN, 
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2008). Nesse sentido alguns modelos estão entre os mais utilizados, nomeadamente, 

modelo de Lagergren de pseudo–primeira ordem e modelo de Lagergren de pseudo–

segunda ordem. 

 O modelo de pseudo–primeira ordem (Equação 1) assume que a taxa de 

interação é limitada por um único processo ou mecanismo de uma única classe de 

sítios de sorção, os quais são todos dependentes do tempo (WON et al., 2008). 

 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln(𝑞𝑒) − 𝑘1. 𝑡       (1) 

  

Nessa expressão qe corresponde à massa normalizada de substrato removido 

até se atingir o equilíbrio (mg/g); qt representa a massa de substrato removido no 

instante t (mg/g) e K1 a constante cinética de pseudo–primeira ordem. Os valores de 

K1 podem ser obtidos a partir do ângulo da regressão linear realizada a partir do 

gráfico de ln(qe−qt) versus t. 

De acordo com COSTA et al. (2012), a cinética de pseudo–segunda ordem 

depende tanto da concentração do substrato quanto da biomassa (ou adsorvente), ou 

da concentração do substrato e do tempo. Segundo (GUPTA & BHATTACHARYYA, 

2011) a cinética de pseudo–segunda ordem pode ser escrita pela Equação 2. 

 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝐾2.𝑞𝑒
2 +

𝑡

𝑞𝑒
          (2) 

 

Nesta equação qe corresponde a massa normalizada de substrato removido até 

se atingir o equilíbrio (mg/g), qt representa a massa normalizada de substrato 

removido no instante t (mg/g) e K2 a constante cinética de pseudo–segunda ordem. 

 

  



FCUP 

Barreiras biossorventes para aplicações ambientais 

22 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Gerais 

Este trabalho visa o desenvolvimento de barreiras biosorventes permeáveis 

utilizando Arthrobacter viscosus suportadas em zeólitos 13X e a determinação de sua 

eficiência no tratamento de águas contaminadas com o herbicida atrazina e os metais 

cobre e zinco. 

 

2.2 Específicos 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

– Padronização da metodologia de quantificação da atrazina em soluções; 

– Estudo da toxicidade da atrazina, do cobre e do zinco e sua influência no 

crescimento da bactéria Arthrobacter viscosus; 

– Avaliação da biodegradação da atrazina pela bactéria Arthrobacter viscosus; 

– Estudo da cinética de sorção da atrazina, do cobre e do zinco nos zeólitos 

com e sem biofilme bacteriano; 

– Estudo da eficiência de remoção da atrazina, do cobre e do zinco utilizando 

biofilme bacteriano imobilizado em zeólitos 13X como barreiras biossorventes 

permeáveis em sistemas de fluxo contínuo. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 Microorganismos 

Neste trabalho foram utilizadas culturas de bactérias da espécie Arthrobacter 

viscosus (CECT 908) proveniente da Coleção Espanhola de Culturas Tipo da 

Universidade de Valência (CECT). 

 

3.1.1 Armazenamento dos microrganismos 

Os microorganismos provenientes da CECT encontram–se na forma liofilizada. 

A reabilitação das bactérias foi feita mediante protocolo fornecido pela CECT, que 

consiste em semear o microrganismo no meio de crescimento apropriado (ver ponto 

3.1.2) e incubar à temperatura ideal de crescimento durante o tempo indicado pelo 

fornecedor. Após esse tempo, a cultura foi criopreservada. Para tal, foi misturado meio 

de cultura com glicerol (solução de glicerol a 98% Fluka) de modo a obter uma 

concentração final de glicerol de 15% (v/v), em eppendorfs contendo missangas de 

plástico (material que foi previamente esterilizado a 121ºC durante 20 minutos). 

Posteriormente, foram utilizadas as missangas para inocular placas de Petri, e após 

crescimento, as estirpes foram conservadas em tubos inclinados contendo meio de 

cultivo com 15 g/L de ágar, a uma temperatura entre 4ºC e 7ºC. 

  

3.1.2 Meio de cultura  

A preparação do meio de cultura foi efetuada em recipientes apropriados 

utilizando para o efeito água destilada. O pH do meio de cultura foi medido e ajustado 

(pH ORION model 720A) de acordo com as indicações da CECT com uma solução de 

NaOH 10M (Labsolve). Em seguida, procedeu–se a autoclavagem dos mesmos 

durante 20 minutos à temperatura de 121ºC. A composição do meio de cultura, 

temperatura e pH óptimos de crescimento encontram–se descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição do meio de cultura, temperatura e pH óptimos de crescimento para A. viscosus. 

Microorganismo Meio de cultura Temperatura pH 

Arthrobacter viscosus 

(meio rico) 

Extracto de Malte (Fluka) 3g/l 

Extracto de Levedura (Fluka) 3g/l 

Peptona (Riedel) 5g/l 

Glucose (Riedel) 10g/l 

26ºC 7,0 
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3.3 Preparação do zeólito 13X 

O zeólito 13X (Xiamen Zhongzhao Imp. & Exp. Co) utilizado nos diferentes 

ensaios foi colocado num matraz ao qual foi adicionada água destilada. Procedeu–se 

à autoclavagem a 121 ºC durante 20 minutos, com o objectivo de fazer a libertação de 

ar dos poros do zeólito, de forma a minimizar as limitações difusionais internas à 

transferência de massa. 

 

3.3.1 Caracterização do zeólito 13X 

 O zeólito 13X (Xiamen Zhongzhao Imp. & Exp. Co) em formato de pellets 

esféricos utilizado no presente trabalho foi caracterizado com auxílio de técnicas de 

Espectroscopia no Infravermelho com Transformadas de Fourier (FTIR) a fim de 

identificar seus grupos funcionais e também pela técnica de Microscopia Eletrónica de 

Varrimento (MEV) para analisar a sua morfologia e caracterizar a superfície.  

 

3.4 Ensaios de toxicidade 

Os ensaios de toxicidade foram realizados inoculando, inicialmente, 250 mL de 

meio de cultura preparado e autoclavado conforme 3.1.2 com a cultura pura de A. 

viscosus. O primeiro inóculo permaneceu em agitação numa incubadora orbital 

Certomat/S da B. Braun Biotech Internacional (150 rpm à 26ºC) por 24 horas para 

crescimento das bactérias.  

 

3.4.1 Atrazina 

Para os estudos de toxicidade do herbicida atrazina, transferiram–se 20 mL do 

primeiro inóculo para erlenmeyers contendo meio de cultura e diferentes 

concentrações de atrazina Pestanal® (1 mg/L, 3 mg/L, 5mg/L e 7 mg/L). Os frascos 

tampados com rolhas de algodão (permitem a aeração passiva) foram deixados em 

agitação por 30 horas (150 rpm à 26ºC). 

Em diferentes intervalos de tempo, amostras de 1 mL foram coletadas e 

centrifugadas à 13400 rpm por 10 minutos. Os pellets de biomassa formados foram 

resuspendidos em 3 mL água, levados ao vortex e a absorbância medida à 620 nm 

num Espectofotómetro UV–Visível (T60 UV–Visible Spectrophotometer, PG 

instruments). A densidade óptica foi, então, calculada conforme 3.9.3. Um ensaio 

controle, sem atrazina, foi realizado para efeitos de comparação do crescimento das 

bactérias na presença e ausência do contaminante. Todos os ensaios foram 
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realizados em duplicado e os resultados obtidos a partir do cálculo da média dos dois 

ensaios. 

 

3.4.2 Metais 

Para os estudos de toxicidade dos metais cobre (Panreac) e zinco (Panreac), 

transferiram–se 20 mL do primeiro inóculo para erlenmeyers contendo meio de cultura 

e diferentes concentrações de metais (5 mg/L Cu e 10 mg/L Zn; 10 mg/L Cu e 20 mg/L 

Zn; 20 mg/L Cu e 40 mg/L Zn). Os frascos tampados com rolhas de algodão (permitem 

a aeração passiva) foram deixados em agitação por 30 horas (150 rpm à 26ºC). 

Da mesma forma que o estudo com a atrazina, foram coletadas alíquotas ao 

longo do tempo, analisada a absorbância e calculada a densidade óptica conforme 

3.9.3. 

 

3.4.3 Estudo de adaptação das bactérias 

Estudos de adaptação das bactérias aos contaminantes foram realizados 

transferindo–se 20 mL do primeiro inóculo para erlenmeyers contendo meio de cultura 

contendo 2 mg/L de atrazina e diferentes concentrações de metais (5 mg/L Cu e 10 

mg/L Zn; 10 mg/L Cu e 20 mg/L Zn; 20 mg/L Cu e 40 mg/L Zn; 30 mg/L Cu e 60 mg/L 

Zn). Após 24 horas, uma amostra de 1 mL foi coletada e centrifugada à 13400 rpm por 

10 minutos. O pellet de biomassa formado foi resuspendido em 3 mL de água, levado 

ao vortex e a absorbância medida à 620 nm num Espectofotómetro UV–Visível. A 

densidade óptica foi, então, calculada conforme 3.9.3. 

Em seguida foram realizados os mesmos testes, porém com as bactérias 

previamente adaptadas num meio de cultura, esterilizado à 121ºC por 20 minutos, 

contendo 2 mg/L de atrazina, 2 mg/L de cobre e 5 mg/L de zinco. Essa adaptação foi 

realizada inoculando a cultura pura de A. viscosus neste meio contaminado, que 

permaneceu em agitação numa incubadora orbital Certomat/S da B. Braun Biotech 

Internacional (150 rpm à 26ºC) por 24 horas para crescimento das bactérias. Em 

seguida transferiram–se 20 mL do primeiro inóculo para erlenmeyers contendo meio 

de cultura e as mesmas concentrações de contaminantes descritas anteriormente. 

Para avaliar de forma quantitativa a capacidade de adaptação da bactérias uma 

amostra de 1 mL foi coletada após 24 horas de exposição aos contaminantes 

conforme procedimento realizado no ensaio anterior. A densidade óptica foi, então, 

calculada conforme 3.9.3. 

Um ensaio controle, sem a presença dos contaminantes, foi realizado para 

efeitos de comparação do crescimento das bactérias na presença e ausência do 
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contaminante. Todos os ensaios foram realizados em duplicado e os resultados 

obtidos a partir do cálculo da média dos dois ensaios. 

 

3.5. Ensaios de biodegradação 

Os ensaios de biodegradação foram realizados inoculando, inicialmente, 500 

mL de meio de cultura preparado e autoclavado conforme 3.1.2 com a cultura pura de 

A. viscosus. O primeiro inóculo permaneceu em agitação numa incubadora orbital 

Certomat/S da B. Braun Biotech Internacional (150 rpm à 26ºC) por 24 horas para 

crescimento das bactérias. Em seguida, 150 mL desse primeiro inóculo 

foramtransferidos para novos meios de cultura (1000 mL), deixando a cultura crescer, 

nas condições descritas em 3.1.2, por 48 horas. Depois desse período, a suspensão 

foi centrifugada numa centrífuga Sigma 4K15 (RCF 7950) e os pellets de biomassa 

foram resuspendidos em água, sendo o volume de água calculado de forma a se obter 

uma concentração final de aproximadamente 4 g/L de biomassa. Então, os 

erlenmeyers contendo soluções de atrazina a diferentes concentrações (1 mg/L, 3 

mg/L e 5 mg/L) foram inoculados com a biomassa previamente concentrada e 

deixados em agitação (Figura 5) numa incubadora orbital (150 rpm à 26ºC) por alguns 

dias. 
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Fig. 5 – Ensaio de biodegradação da atrazina. 

 

Em diferentes intervalos de tempo, amostras de 1 mL foram coletadas e 

centrifugadas à 13400 rpm por 10 minutos. Os pellets de biomassa formados foram 

resuspendidos em 3 mL água, levado ao vortex e a absorbância medida à 620 nm 

num Espectofotómetro UV–Visível. A densidade óptica foi, então, calculada conforme 

3.9.3. O sobrenadante foi utilizado para determinação da concentração de atrazina 

conforme 3.9.1. Um ensaio controle, sem biomassa, foi realizado para efeitos de 

comparação. Todos os ensaios foram realizados em duplicado e os resultados obtidos 

a partir do cálculo da média dos dois ensaios. 

 

3.6 Imobilização do biofilme no suporte 

O biofilme composto por A. viscosus foi imobilizado no zeólito em três 

diferentes condições de cultivo. Estudos desenvolvidos por TORRES (1996) com o 

microrganismo A. viscosus, permitiram concluir que a utilização de um meio ótimo de 

crescimento seguido da utilização de um meio mais pobre a nível nutricional, conduzia 

a uma maior produção de exopolissacáridos e polímeros totais, fundamentais para um 

bom desempenho em termos de biossorção. Dessa forma foram testados as 

condições: meio de cultura rico, meio de cultura diluído (1:10) e meio de cultura 
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contaminado com baixas concentrações de metais como condição stressante para a 

bactéria.  

A cultura A. viscosus foi cultivada durante 24 horas conforme 3.1.2 em meio de 

crescimento, a fim de se obter uma cultura pura, com uma concentração final de 

aproximadamente 2 g/L. Para a formação do biofilme, 500 mL da suspensão 

bacteriana foram centrifugados em centrífuga em tubos de centrífuga de polipropileno 

esterilizados durante 15 minutos. A biomassa foi, então, resuspendida em 200 mL do 

meio (rico, diluído e contaminado) e posteriormente adicionada a erlenmeyers de 500 

mL contendo 50 g de zeólito previamente preparado conforme 3.3. O sistema foi 

colocado em agitação numa incubadora orbital (26ºC) por 96 horas com agitação 

moderada (aproximadamente 80 rpm), a fim de se promover a aderência microbiana 

aosuporte.  

Após o tempo de agitação foi verificada a viscosidade do meio, de forma visual, 

para determinação da melhor condição para fixação das bactérias, bem como o pH 

(Figura 6). Amostras dos zeólitos contendo a biomassa aderida foram analisadas por 

Microscopia Eletrónica de Varrimento conforme item 3.9.4 para análise da morfologia 

do biofilme. 

 

 

Fig. 6 – Análise visual da viscosidade dos meios de crescimento da A. viscosus e medição do pH. 

 

3.7 Estudo de cinética de biossorção  

O meio de cultura rico foi usado para o crescimento do microrganismo (ver item 

3.1.2). A cultura foi cultivada em erlenmeyers (1000 mL) contendo 500 mL de meio 

rico, previamente esterilizado a 121 ºC durante 20 minutos. Os frascos foram 

inoculados e em seguida colocados em agitação numa incubadora orbital (150 rpm à 
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26ºC), durante 24 horas, tapados com rolhas de algodão que permitiram aeração 

passiva do sistema.  

Em seguida, diferentes quantidades de zeólito 13X (5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g) 

foram colocados em erlenmeyers juntamente com 15 mL do meio de cultura contendo 

biomassa (1,5 g/L) e 150 mL de solução de atrazina (1 mg/L) e metais (40 mg/L Cu e 

60 mg/L Zn). As soluções stock dos contaminantes foram diluídas em tampão (ácido 

acético 100 mM) a pH 4,7 para que fosse evitada a formação de hidróxidos de cobre 

na solução. Ensaios de controle utilizando somente zeólito também foram realizados. 

Os frascos foram mantidos a 26ºC com agitação moderada, para promover o contacto 

entre o biofilme e as soluções contaminadas até atingir o equilíbrio. Em diferentes 

intervalos de tempo, amostras de 1 mL foram coletadas e centrifugadas à 13400 rpm 

por 10 minutos. O sobrenadante foi utilizado para determinação da concentração de 

atrazina e dos metais. Modelos de cinética de sorção foram aplicados aos resultados, 

para entendimento dos processos que regem o sistema. 

A diferença entre os grupos funcionais da superfície dos zeólitos antes e após 

a sorção foi observada através de Espectroscopia Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR Bomem MB 104) conforme item 3.9.4. 

 

3.8 Ensaios em sistema aberto 

O crescimento da biomassa foi realizado inoculando, inicialmente, 400 mL de 

meio de cultura preparado e autoclavado conforme 3.1.2 com a cultura pura de A. 

viscosus. O primeiro inóculo permaneceu em agitação numa incubadora orbital (150 

rpm à 26ºC) por 24 horas para crescimento das bactérias. Em seguida, 100 mL do 

primeiro inóculo foram transferidos para matrazes contendo 1000 mL de meio de 

cultura rico autoclavado conforme 3.1.2 e 500 g de zeólito. O sistema permaneceu em 

agitação moderada (26ºC) por 120 horas para a promoção da aderência da biomassa 

ao suporte. 

Em seguida a coluna foi preenchida com o sistema suporte–biomassa (Figura 

7), sedimentos coletados provenientes do Leito do Rio Este (Braga) e promovida a 

passagem de 30 L da solução (caudal de 15 mL/min) contendo atrazina (1 mg/L) e 

metais (40 mg/L Zn e 25 mg/L Cu) através da coluna, em recirculação, retirando–se 

amostras à saída do sistema, ao longo do tempo. As amostras recolhidas foram 

posteriormente analisadas conforme metodologia descrita em 3.9.1 e 3.9.2. Os valores 

de pH antes e após a biobarreira foram monitorizados ao longo do tempo. 
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Fig. 7 – Preenchimento da coluna com a biobarreira e sedimentos, formando um ambiente próximo à de um rio. 

 

Foram coletadas amostras do zeólito (Figura 8) para avaliação da biomassa 

aderida antes da passagem da solução contaminada e no final do ensaio através da 

Microscopia Eletrónica de Varrimento (item 3.9.5). A diferença entre os grupos 

funcionais da superfície do zeólito antes e após o tratamento foi observada por 

Espectroscopia Infravermelho com Transformada de Fourier conforme item 3.9.4. 

 

 

Fig. 8 – Amostra do zeólito para análise em MEV e FTIR. 
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3.9 Métodos analíticos 

3.9.1 Desenvolvimento da metodologia analítica para quantificação 

da atrazina 

Na Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência as amostras passam por uma 

coluna cromatográfica, chamada de fase estacionária, mediante a passagem de 

um líquido sob alta pressão, chamado fase móvel. Cada composto possui uma 

afinidade específica com estas fases (estacionária ou móvel), sendo então 

possível separar os compostos e quantificá–los por meio de um detector (HARRIS, 

2001). Esta técnica necessita de um sistema de distribuição de solvente, uma 

válvula de injeção de amostra, uma coluna de alta pressão, um detector e um 

computador para monitorizar o sistema e apresentar os resultados. 

A quantificação da atrazina foi realizada por Cromatografia Líquida de Ultra 

Eficiência (UHPLC) num Cromatógrafo Shimadzu Nexera, com detecção UV–VIS por 

rede de diodos. As amostras foram previamente filtradas em membrana Millipore® de 

0,22 μm para posterior injeção em coluna cromatográfica de fase reversa Kinetex C18 

(Phenomenex) e eluídas com fase móvel determinada, sendo o herbicida detectado 

pelo seu comprimento de onda específico. As condições cromatográficas utilizadas 

para a quantificação da atrazina por UHPLC foram determinadas a partir de condições 

previamente padronizadas por GRILLO (2011), sendo estas dispostas na Tabela 2 a 

seguir.  
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Tabela 2 – Condições cromatográficas iniciais utilizadas para padronização da metodologia de quantificação do 

herbicida atrazina. 

Fase móvel Acetonitrila/água (50/50) (v/v) 

Volume de injeção 100 μL 

Fluxo da Fase Móvel 1 mL/min 

Detector (λ) 225 nm 

Temperatura da coluna Ambiente (25ºC) 

 

3.9.1.1 Construção da curva de calibração analítica 

Soluções stockde herbicida foram preparadas na concentração de 20 mg/L e 

sucessivas diluições em duplicado foram feitas e levadas para leitura no UHPLC nas 

condições citadas na Tabela 2. Após a determinação das áreas nas diversas 

concentrações, foram feitos gráficos (área em função de concentração de herbicida) e 

em seguida realizou–se a análise do comportamento matemático da curva (regressão 

linear). As curvas foram analisadas durante três dias consecutivos e foi utilizada uma 

média entre todas as curvas como padrão para quantificar o herbicida. Todos os 

gráficos foram analisados pelo programa Origin 8.1®. 

A estimativa dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foi realizada a 

partir de dados obtidos com as regressões lineares das curvas analíticas de cada 

método proposto e aplicados às Equações 3 e 4, respectivamente (ICH, 1996; 

BRASIL, 2003). 

 

𝐿𝐷 =
𝐷𝑃𝑥3

𝐼𝐶
         (3) 

 

𝐿𝑄 =
𝐷𝑃𝑥10

𝐼𝐶
         (4) 

 

onde, DP é o desvio padrão da intercepção com o eixo y e IC é o declive da curva 

analítica. 

 

3.9.2 Metodologia analítica para quantificação de metais 

A quantificação dos metais cobre e zinco foi realizada por Espectrometria de 

Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) num equipamento 

modelo Optima 8000 (Parkin Elmer) (Figura 9). As amostras foram previamente 

acidificadas em solução de ácido nítrico (HNO3) 5%, sendo diluídas na proporção 1:3 
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e, posteriormente filtradas em membrana Millipore® de 0,45 μm para, assim, seguir 

para análise. 

 

 

Fig. 9 – Equipamento de ICP–OES para quantificação dos metais . 

  

As condições utilizadas para a quantificação dos metais por ICP–OES já 

estavam padronizadas em trabalhos anteriores e estão descritas a seguir, na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Condições analíticas utilizadas para quantificação dos metais cobre e zinco. 

Potência RF 1400 W 

Fluxo de Argon plasma 8,0 L/min 

Fluxo do gás auxiliar 0,2 L/min 

Fluxo de gás de nebulização 0,6 L/min 

Bomba peristáltica 1,0 L/min 

Fluxo de coleta da amostra 10,0 mL/min 

Comprimento de onda Cu 324,752 nm 

Comprimento de onda Zn 213,857 nm 

 

Para a construção da curva de calibração (Anexo 1), foi utilizado um padrão 

multi–elementar (100 mg/L) que foi sucessivamente diluído para que a curva ficasse 

no intervalo das concentrações utilizadas nos ensaios. 

Os limites de detecção e quantificação também foram determinados, segundo 

Equações 3 e 4, previamente apresentadas. 
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3.9.3 Determinação da biomassa 

A densidade celular das amostras foi analisada por espectrofotometria (T60 

UV–Visible Spectrophotometer, PG instruments) (Figura 10), através da medição da 

absorbância a 620 nm, em cuvetes de 10 milímetros, utilizando água destilada como 

branco.  

 

 

Fig. 10 – Espectrofotómetro utilizado para as análises de densidade óptica da A. viscosus. 

 

Para a determinação da densidade óptica da A. viscosus foi utilizada uma 

curva de calibração previamente construída por COSTA (2010), a qual resultou do 

ajuste da Equação 5. 

 

y = 0,4754x – 0,0316     (5) 

 

3.9.4 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) 

A espectroscopia na região do infravermelho é um tipo de espectroscopia de 

absorção que usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético, fornecendo 

evidências da presença de vários grupos funcionais em diversas estruturas orgânicas, 

devido à interação das moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética, num 

processo de vibração molecular (SOLOMONS & FRYHLE, 2001). 

A radiação no infravermelho faz com que átomos e grupos de átomos de 

compostos orgânicos vibrem com amplitude aumentada ao redor das ligações 

covalentes que os ligam e o processo é quantificado. Porém, o espectro vibracional 
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costuma aparecer como uma série de bandas, porque a cada mudança de nível de 

energia vibracional corresponde uma série de mudanças de níveis de energia 

rotacional e as linhas sobrepõem-se dando origem às bandas observadas no espectro 

(SILVERSTEIN et al., 1991). As deformações sofridas pelas ligações químicas, na 

decorrência da absorção no infravermelho, são percebidas através de movimentos 

vibracionais nas ligações, os quais envolvem deformações angulares (nos “ângulos” 

de ligações) e deformações axiais (nos eixos das ligações) (GRILLO, 2011).  

Para realização das análises, cada amostra sólida foi triturada num almofariz 

de forma a se obter um pó fino e homogéneo. Ao pó foi misturado KBr (Riedel)na 

proporção de 2 mg de amostra para 98 mg de KBr, procedendo–se à maceração desta 

mistura com ajuda de um almofariz e pilão, até completa homogeneização. A mistura 

obtida foi introduzida no pastilhador e posteriormente prensada sob a forma de 

pastilha. Então, a pastilha de KBr foi colocada no respectivo suporte e o conjunto 

inserido na câmara do espectrofotómetro (400 a 5000 cm–1, 32 varrimentos por 

amostra com resolução de 8 cm–1). 

 

3.9.5 Microscopia Eletrónica de Varrimento (MEV) 

A microscopia eletrónica de varrimento é uma técnica bastante utilizada para 

avaliar a distribuição de tamanho, integridade e morfologia de materiais. Enquanto o 

microscópio de luz utiliza fotões como a radiação visível para a observação de 

materiais pequenos, o microscópio eletrónico, por sua vez emprega feixes de 

electrões, que são emitidos na direção a uma amostra, interagindo com a amostra 

enquanto a atravessam (GRILLO, 2011). 

A Microscopia Eletrónica de Varrimento a (MEV – Leica Cambridge S360) foi 

utilizada para observar a morfologia dos zeólitos utilizados no trabalho e também para 

analisar a evolução do biofilme na biobarreira. Para preparação das amostras, foi 

realizada a desidratação das mesmas através de uma série graduada de etanol/água 

(10%, 25%, 50%, 80%, 99% etanol – Fisher), secagem em excicador e posterior 

cobertura com ouro com o objetivo de aumentar sua condutividade (CHEN et al., 

2009). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Desenvolvimento da metodologia analítica para quantificação da 

atrazina 

 

4.1.1 Obtenção do cromatograma 

Soluções do herbicida foram injetadas no UHPLC, em busca de 

cromatogramas com picos únicos, simétricos e tempos de retenção baixos. A partir da 

metodologia descrita por GRILLO (2011) e, levando–se em consideração que o 

equipamento utilizado é um Cromatógrafo de Ultra Eficiência que exige pressões muito 

elevadas, trabalhou–se na composição da fase móvel, adequação do fluxo e volume 

de injeção para se chegar à melhores condições, citadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Condições cromatográficas padronizadas para quantificação da atrazina. 

Fase móvel Acetonitrila/água (45/55) (v/v) 

Volume de injeção 5 μL 

Fluxo da Fase Móvel 0,2 mL/min 

Detector (λ) 225 nm 

Temperatura da coluna Ambiente (25ºC) 

 

A Figura 11 mostra o cromatograma obtido após padronização da metodologia 

e observa–se a presença de um único pico, simétrico, apresentando um tempo de 

retenção abaixo de 4 minutos para o herbicida estudado. Estes dados são importantes 

para a quantificação do herbicida durante os ensaios de biodegradação, ensaios de 

adsorção e remoção da atrazina pela biobarreira. 

 

 

Fig. 11 – Cromatograma da atrazina obtido sob as condições cromatográficas descritas no item 4.1.1. 
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4.1.2 Construção da curva de calibração analítica da atrazina 

A curva de calibração analítica mostra a resposta de um método analítico para 

quantidades conhecidas de analito (HARRIS, 2001). Para a análise quantitativa da 

atrazina foram preparadas soluções com concentrações compreendidas entre 0,15 

mg/L e 10 mg/L e as curvas analíticas foram baseadas em três curvas diferentes, 

obtidas em três dias consecutivos. A média das curvas analíticas determinadas para o 

herbicida estão apresentadas na Figura 12 e observa–se um comportamento linear 

para todas as curvas, com um coeficiente de correlação linear próximo de 1. Os limites 

de detecção e quantificação dos métodos estão apresentados na Tabela 5. 

 

Fig. 12 – Curva de calibração analítica para o herbicida obtida sob condições cromatográficas descritas no item 4.1.1. 

 

Tabela 5 – Limite de detecção e limite de quantificação do método analítico para a atrazina. 

 Atrazina (mg/L) 

Limite de detecção  0,05 

Limite de quantificação  0,16 

 

Considerando que o limite de detecção é definido como a menor concentração 

do analito que pode ser detectada sob as condições experimentais estabelecidas, mas 

não necessariamente quantificada e que o limite de quantificação é dado como a 

menor concentração do analito que pode ser quantificada na amostra sob as 

condições experimentais adotadas, com exatidão e precisão aceitáveis (GRILLO, 

2011), os resultados apresentados mostram que, para os valores de concentração 

estudados, a metodologia desenvolvida é adequada, já que a concentração mais baixa 

de atrazina utilizada nos ensaios é de 1 mg/L. Apesar dos sistemas estudados 
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removerem uma porcentagem da atrazina, os valores ainda ficam longe do limite de 

quantificação obtido. O resultado também vai de encontro a outras metodologias 

desenvolvidas para a análise da atrazina em soluções aquosas utilizando a 

Cromatografia Líquida de Alta ou Ultra Eficiência e mostra que a análise por UHPLC é 

bastante mais sensível. GRILLO (2011) obteve valores de LD 0,57 mg/L e LQ 1,91 

mg/L utilizando HPLC sem a prévia extração e pré–concentração do herbicida. 

 

4.2 Caracterização do zeólito 13X  

 A caracterização do zeólito 13X (em pellets esféricos com diâmetro de 6 a 13 

mm – Figura 13) foi realizada de forma qualitativa por Espectroscopia no Infravermelho 

com Transformada de Fourier (Figura 14) e Microscopia Eletrónica de Varrimento 

(Figura 15). 

 

Fig. 13 – Zeólito 13X utilizado nos ensaios de biosorção e na biobarreira. 

 

 

Fig. 14 – Espectro do infravermelho (FTIR) do zeólito 13X com suas bandas características indicadas. 
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C - OH 
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No espectro apresentado acima foram identificadas bandas 

características do zeólito de 3200 cm–1 a 3600 cm–1 referentes à presença de 

grupos hidroxilo intermoleculares, um pico em 1300 cm–1 que representa a 

ligação C–H e em 1030 cm–1 uma vibração alongada que representa ligações 

C–OH. O resultado pode ser comparado com outros estudos realizados com o 

zeólito 13X onde foram verificadas as mesmas bandas (QUINTELAS et al., 

2013b; QUINTELAS et al., 2009). 

 

 

Fig. 15 – Imagem obtida por MEV da superfície do zeólito 13X. 

 

As imagens obtidas a partir da Microscopia Eletrónica de Varrimento puderam 

confirmar a natureza porosa da estrutura dos zeólitos, sendo observadas depressões 

e sulcos ao longo da superfície, indicando a possível disponibilidade de sítios ativos 

para fixação dos iões metálicos e moléculas orgânicas. 

 

4.3 Ensaios de toxicidade 

Os ensaios de toxicidade foram realizados com o objetivo de investigar a 

tolerância da A. viscosus aos metais e à atrazina para posterior aplicação num sistema 
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de biossorção e de biobarreira, para tratamento de águas contaminadas com esses 

compostos. 

 

4.3.1 Atrazina 

Com o objetivo de avaliar o crescimento da A. viscosus em presença da 

atrazina, foram realizados ensaios de toxicidade conforme metolodogia descrita em 

3.4.1. A partir desses ensaios foi possível construir as curvas de crescimento (Figura 

16) da bactéria A. viscosus em função de diversas concentrações de atrazina. 

 
Fig. 16 – Variações na concentração da biomassa de A. viscosus em função do tempo, para diferentes concentrações 

de atrazina. 

 

Através dos resultados obtidos é possível verificar que nas concentrações 

estudadas todas as fases do crescimento típico da A. viscosus apresentam o mesmo 

comportamento, sendo verificada apenas uma redução no tempo da fase exponencial 

na concentração mais alta de atrazina (7 mg/L). Essa constatação pode ser atribuída 

ao efeito inibitório do composto, conforme demonstrado por FANG et al. (2015) e 

GODOI et al. (2014), que constataram uma redução nos índices de diversidade 

microbiana do solo após a aplicação de diferentes concentrações de atrazina, sendo o 

efeito tóxico tanto maior quanto maior a quantidade do herbicida aplicada. 

As concentrações estudadas no presente trabalho podem ser consideradas 

altas quando se analisam os estudos de diagnóstico de áreas contaminadas 

realizados por ARMAS et al. (2007), BYER et al. (2011), KUMAR et al. (2013) e 

ROUBEIX et al. (2010) no Brasil, Canadá, Estados Unidos e França, respectivamente, 

que apontam concentrações de até 100 µg L–1 nas águas superficiais e subterrâneas. 
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Porém, a gama de concentrações de atrazina utilizada neste estudo é justificada pelas 

concentrações do herbicida aplicadas na lavoura – 3 mg/Kg de solo como dose 

recomendada para uma aplicação (FANG et al., 2015), bem como os remanescentes 

encontrados em solos que podem sofrer lixiviação através de águas das chuvas ou de 

irrigação excessiva (BALCI et al., 2009; CARON et al., 2012; MAHÍA et al., 2007; TA et 

al., 2006), transportando grande quantidade do herbicida num curto prazo de tempo, o 

que poderia sobrecarregar o eventual sistema de tratamento, se este não for 

resistente. Segundo GRAYMORE et al. (2001) a contaminação de águas superficiais 

pode atingir concentrações de atrazina tão altas quanto 1.000 μg L–1 após as 

primeiras chuvas. 

Apesar de um decréscimo no crescimento da cultura exposta à concentração 

mais alta, os meios de cultura contaminados com o herbicida em concentrações até 5 

mg/L apresentaram o mesmo padrão do controle, o que pode ser explicado pela 

capacidade desses microrganismos utilizarem a atrazina como fonte de carbono, azoto 

e energia via processos enzimáticos, onde genes específicos catalisam o processo de 

hidrólise da molécula (MAHÍA et al., 2007; FAN & SONG, 2014; FANG et al., 2015) ou 

então simplesmente pelo facto do herbicida não interferir nos seus processos 

metabólicos, como apresentado por OMOTAYO et al. (2013) que isolaram duas 

estirpes de bactérias (Nocardioides EAA–3 e Nocardioides EAA–4) a partir de solos 

utilizados para agricultura e contaminados com atrazina, constatando que sua 

capacidade metabólica não se modificou ao longo dos diversos tratamentos realizados 

com diferentes concentrações do produto.  

Dessa forma, fica comprovado que o organismo estudado no presente trabalho 

tem a capacidade de sobreviver em ambientes contaminados com a atrazina, facto 

bastante importante para o desenvolvimento de uma tecnologia de biossorção. 

 

4.3.2 Metais 

Foram realizados ensaios de toxicidade para os metais de forma conjunta, 

priorizando–se a investigação do comportamento das bactérias num ambiente mais 

complexo, onde duas substâncias químicas interagem, podendo apresentar efeitos 

interativos e complexos resultando em três tipos de reposta (SALEHIZADEH & 

SHOJAOSADATI, 2003): sinergia, quando o efeito da mistura é superior aos efeitos 

individuais dos iõesna mistura; antagonismo, quando o efeito da mistura é inferior aos 

efeitos individuais dos iões na mistura; ou por fim, quando não é detectado nenhum 

efeito da mistura, indicando que não houve interação entre os compostos. 
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Nesse sentido, ao estudar–se o efeito das substâncias em conjunto, consegue–

se entender o ambiente contaminado de forma mais realísta e por consequência 

desenvolver um sistema mais eficiente e adequado ao tratamento, já que quando é 

identificada a presença de um contaminante no ambiente, geralmente existem muitos 

outros presentes (AREDDY, 2013; FU et al., 2008; NASRABADI, T., 2015; ZHANG et 

al., 2011). 

Dessa forma, no presente estudo, foi estudada a curva de crescimento da A. 

viscosus a partir de diferentes concentrações iniciais dos metais com o objetivo de 

estudar possíveis efeitos xenobióticos, sendo os resultados apresentados na Figura 

17. As concentrações de metais utilizadas nos estudos foram seleccionadas levando–

se em consideração os valores reais em ambientes aquáticos contaminados e esgotos 

agroindustriais, que podem ser uma fonte de despejo pontual, mas com elevadas 

concentrações (ARYAL et al., 2012; MOZETO et al., 2007; NASRABADI, T. 2015). O 

pH das soluções não foi ajustado e variou entre 6 no início dos ensaios e 5 no final das 

24 horas. 

 

 

Fig. 17 – Variações na concentração da biomassa de A. viscosus em função do tempo, para diferentes concentrações 

de metais. 

 

Os resultados obtidos mostram que os metais, mesmo em concentrações 

baixas (5 mg/L Cu e 10 mg/L Zn) têm efeito xenobiótico para A. viscosus, inibindo 

completamente seu crescimento na concentração mais alta (20 mg/L Cu e 40 mg/L 

Zn). Para a concentração intermediária observou–se alteração na fase “lag” durante a 

qual a cultura microbiana sofre adaptações intracelulares e realiza síntese de novas 

enzimas necessárias ao crescimento celular nas novas condições ambientais. Tal tem 
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impacto nas outras fases do crescimento microbiano, já que as bactérias não foram 

capazes de crescer como os organismos do controle. 

Para a concentração mais baixa, a fase de adaptação não evidencia qualquer 

diferença relacionada com a presença dos contaminantes no meio, mas verificou–se 

uma redução na fase exponencial, possivelmente por efeito tóxico dos metais. 

ŞENGÖR & GIKAS (2014) realizaram estudos de toxicidade dos metais cobre e 

zinco em baixas concentrações (até 0,65 mg/L) com Arthrobacter sp. e concluíram 

que, separadamente os metais estimulam o crescimento microbiano, mas que ao 

realizarem o mesmo teste utilizando os metais em conjunto, há inibição do 

crescimento das bactérias, demonstrando antagonismo entre as espécies em solução. 

Vale ressaltar que, em baixas concentrações os metais estudados são 

utilizados como micronutrientes para o metabolismo celular (MALAMIS & KATSOU, 

2013; BORKOW & GABBAY, 2005), o que corrobora os resultados encontrados pelos 

autores.Porém, em altas concentrações tornam-se tóxicos, mesmo separadamente, 

como apontado por MOBERLY et al., 2010, em estudos de toxicidade do zinco 

utilizando Arthrobacter sp. Os autores demonstram que o zinco presente em 

concentrações acima de 10 mg/L em soluções com pH entre 6 e 7 pode causar a 

inibição total do crescimento das bactérias, sendo mencionado como um dos metais 

mais tóxicos em estudos com Pseudomonas sp., Micrococcus sp., e Bacillus sp. em 

meios contaminados com cobre, zinco, chumbo e manganês (AMOR et al., 2001; 

BENKA–COKER et al., 1998).  

Os efeitos tóxicos dos metais pesados sobre os microrganismos podem ser 

resultantes, segundo NIES (1999), do deslocamento e/ou substituição de iões 

essenciais das células e do bloqueio de grupos funcionais de enzimas, poli 

nucleotídeos e sistemas essenciais de transporte de nutrientes. 

Apesar de terem apresentado efeito tóxico para as bactérias, várias espécies 

de Arthrobacter são comumente isoladas de áreas contaminadas com metais pesados 

(ARYAL et al., 2012; MOBERLY et al., 2010; SHI et al., 2013), o que demonstra uma 

capacidade de adaptação a longo prazo desses organismos aos metais.  

Dessa forma, esta hipótese de adaptação aos metais foi testada e os 

resultados apresentados nas Figuras 18 e 19, que mostram, respectivamente, o 

crescimento de uma cultura pura de A. viscosus após 24 horas de exposição aos 

contaminantes e o mesmo teste realizado com culturas previamente adaptadas 

conforme metodologia descrita em 3.4.3. O estudo foi realizado com a presença da 

atrazina, já que o efeito dos três contaminantes em conjunto poderia ser modificado 

como resultado de interações entre os compostos em solução. 
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Fig. 18 – Crescimento de uma cultura pura de A. viscosus após 24 horas de exposição aos contaminantes (atrazina, 

cobre e zinco). 

 

 

Fig. 19 – Crescimento da cultura aclimatada de A. viscosus após 24 horas de exposição aos contaminantes (atrazina, 

cobre e zinco). 

 

De acordo com os dados apresentados, fica claro que a hipótese de adaptação 

da cultura pura é aceitável, visto ser evidente a diferença entre a concentração da 

biomassa do primeiro ensaio, sem adaptação, e a da biomassa do segundo ensaio, 

com as bactérias aclimatadas com 2 mg/L de atrazina, 2 mg/L de cobre e 5 mg/L de 

zinco. 

Esse resultado pode ser atribuído à capacidade das bactérias de desenvolver 

estratégias de desintoxicação quando expostas sucessivamente a ambientes 

contaminados com metais pesados (SHI et al., 2013). Esses mecanismos de 

desintoxicação desenvolvidos pelas bactérias podem ser classificados em: 
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desintoxicação enzimática, efluxo contínuo – quando genes mutantes superexpressam 

proteínas transportadoras de membrana responsáveis pela entrada e saída de 

substâncias no meio citoplasmático, fazendo com que a retirada do metal para o meio 

extracelular seja mais rápida que a sua difusão pela membrana bacteriana, sequestro 

intra e extracelular. O sequestro extracelular é possível devido à produção de 

substâncias poliméricas extracelulares (EPS), compostos capazes de se ligar aos iões 

metálicos em resultado de interações eletrostáticas e em consequência, capazes de 

mantê–los fora da célula (DUPONT et al., 2011). 

Dessa forma, o estudo de adaptação das bactérias deu mais uma alternativa 

para os ensaios de biossorção, sendo possível estudar a capacidade de sequestro dos 

metais e da atrazina comparando–se as bactérias não adaptadas e as previamente 

aclimatadas. 

 

4.4 Ensaios de biodegradação 

Ensaios de biodegradação foram realizados para avaliar a capacidade da A. 

viscosus degradar a atrazina, com intuito de se considerar esta forma de remoção do 

contaminante no sistema de tratamento proposto. Durante o ensaio, que disponibilizou 

apenas a atrazina como fonte de azoto e carbono para as bactérias, foram avaliadas 

as taxas de remoção da atrazina, bem como o comportamento da biomassa ao longo 

do tempo, sendo esses resultados apresentados na Tabela 6 e Figura 20, 

respectivamente. 
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Fig. 20 – Variações na concentração da biomassa de A. viscosus em função do tempo para os ensaios de 

biodegradação. A atrazina em diversas concentrações foi a única fonte de carbono e azoto disponibilizada para as 

bactérias. 

 

A partir dos dados obtidos, pode–se observar que durante as primeiras horas 

de ensaio, a biomassa sofre um decaimento significativo, o que pode ser explicado 

pelo efeito tóxico inicial da atrazina, já que a cultura havia crescido, inicialmente, em 

meio não contaminado, sendo exposta ao composto químico já na sua fase madura, 

quando todas as enzimas necessárias para o crescimento celular já estão formadas. 

Porém, a partir de 48 horas, já é observado um crescimento da biomassa em 

todas as concentrações. Essa adaptação dos organismos ao meio contaminado já 

havia sido observada nos ensaios de toxicidade realizados no presente trabalho, o 

qual comparou o crescimento em meio contaminado das bactérias adaptadas e não 

adaptadas (ver item 3.4.3).  

Além disso, os resultados apresentados têm o mesmo padrão evidenciado por 

outros autores que avaliaram o comportamento e quantificaram os microrganismos em 

exposições sucessivas à atrazina, em solo ou em meio líquido. FANG et al. (2015) 

constataram que a população microbiana dominante diminuiu consideravelmente após 

a primeira aplicação do herbicida. Porém, após a segunda e terceira aplicações, a 

variação “supressão–recuperação–estímulo” foi muito mais rápida, indicando 

adaptação dos organismos. 
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Tabela 6 – Taxa de remoção da atrazina em diferentes concentrações iniciais. 

Atrazina (mg/L) Uptake (mg/g) Taxa de remoção (%) 

1 0,07 38,1 

3 0,24 28,5 

5 0,47 31,9 

 

Os resultados de remoção do herbicida apresentados na Tabela 6 mostram 

que, como esperado, os valores de uptake aumentaram com o aumento da 

concentração de atrazina. Tal comportamento é semelhante ao de outro composto 

orgânico estudado por QUINTELAS et al. (2013a), que verificaram o mesmo com A. 

viscosus em soluções contaminadas com cetonas. 

Em relação às taxas de remoção observou–se que para a concentração de 1 

mg/L houve uma redução de aproximadamente 38% do contaminante, para a 

concentração de 3 mg/L as bactérias removeram quase 29% da atrazina, para a 

concentração de 5 mg/L foi encontrada uma taxa de remoção de 31,94%, 

demonstrando que a molécula da atrazina não é facilmente removida pela bactéria A. 

viscosus.  

Vale ressaltar que as taxas de remoção apresentadas podem ser devidas à 

dois processos distintos: o “uptake” realizado pelos grupos funcionais encontrados na 

biomassa e/ou pela degradação sofrida a partir de processos metabólicos capazes de 

degradar a atrazina. 

Estirpes da bactéria Arthrobacter sp. são comumente citadas como capazes de 

degradar a atrazina a taxas muito elevadas (MAHÍA et al., 2007; OMOTAYO et al., 

2013), principalmente em estudos utilizando meios sintéticos (FAN & SONG, 2014). 

Porém, o que se observa é que estes estudos normalmente são realizados com 

estirpes isoladas de solos com histórico de anos de contaminação pelo herbicida, 

trabalhando–se com organismos que já desenvolveram mecanismos metabólicos 

específicos para ambientes contaminados. Esta explicação é confirmada por 

UDIKOVIC–KOLIC et al. (2012), que relataram a indução do desenvolvimento de um 

gene hidrolase em algumas bactérias do solo, após um longo período de exposição à 

atrazina, sendo este capaz de catalisar o processo de degradação da molécula.Além 

disso, estudos comprovam que, a partir de exposições sucessivas à altas 

concentrações de contaminantes, os microrganismos se tornam cada vez mais 

capazes de utilizar esse compostos como fonte de azoto, carbono e energia, 

apresentando uma baixa taxa de degradação inicialmente, que é aumentada ao longo 

do tempo. ZABLOTOWICZ et al. (2007) relataram que a porcentagem de 
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mineralização da atrazina pelos microrganismos indígenas do solo aumentou de 10% 

no trigésimo dia da primeira aplicação para quase 60% no sétimo dia da segunda 

aplicação. Os autores concluíram, portanto, que a exposição repetida ao contaminante 

garante maiores taxas de degradação dos mesmos.  

Porém, no presente estudo, como não foram verificados nos cromatogramas 

picos diferentes do pico da atrazina, não se pode afirmar que houve degradação. 

Entende-se, portanto, como necessários mais estudos para o desenvolvimento de 

metodologias analíticas para identificação de picos de compostos oriundos da 

degradação da atrazina, o que pretende-se ser estudado em trabalhos posteriores. 

Entretanto, os resultados de remoção, seja ela por “uptake” ou degradação 

demonstram, portanto, a capacidade da bactéria A. viscosus interagir com o meio 

contaminado e corroboram a hipótese testada e comprovada da melhoria dos 

resultados quando se submete a cultura à adaptação, favorecendo sua aplicação em 

tecnologias de remediação. 

  

4.5 Formação do biofilme 

 As substâncias poliméricas extracelulares ou exapolissacarídeos (EPS) são os 

principais responsáveis pela formação dos biofilmes em superfícies. Também são de 

grande importância para a indústria e vêm sendo alvo de estudo de novas tecnologias 

mais sustentáveis e baratas para o tratamento de efluentes ou de águas contaminadas 

(ABDOLALI et al., 2015; EBOIGBODIN & BIGGS, 2008; GUIBAUD et al., 2009).  

No presente trabalho foram estudados três meios para crescimento do biofilme 

em suportes e o estudo do seu crescimento foi realizado visualmente, bem como 

relacionado com o crescimento das bactérias nos diferentes substratos utilizados. 

SHUHONG et al. (2014) demonstraram com uma estirpe de Arthrobacter sp. 

que a quantidade de EPS produzido varia de acordo com a fonte de carbono utilizada 

e que a glucose foi a fonte de carbono que mais estimulou a produção do polímero. 

Dessa forma, essa conclusão pode ser relacionada com os resultados obtidos no 

presente trabalho, dado que analisando–se a Figura 21, onde foi monitorizada a 

concentração de bactérias através da densidade óptica dos três diferentes meios, 

percebe–se um maior crescimento da cultura cultivada em meio concentrado. Além 

disso, segundo os mesmo autores, a produção do EPS acontece também durante o 

crescimento bacteriano, o que pode justificar a maior viscosidade observada no meio 

concentrado. A Figura 22 mostra o crescimento do biofilme nos zeólitos em meio 

concentrado, onde se percebe a formação de um substrato viscoso.  
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Fig. 21 – Biomassa ao longo do tempo acompanhada durante o ensaio de formação do biofilme 

 

 

Fig. 22 – Formação do biofilme (72h) em meio concentrado. 

 

Esse crescimento pode ser comprovado e verificado através das imagens das 

superfícies dos zeólitos realizadas por MEV (Figura 23), onde se destaca o 

crescimento uniforme do biofilme, aderido aos sulcos e cavidades dos zeólitos, 

formando uma camada espessa. Além disso, através do teste de coloração gram para 

bactérias (Figura 24), observou–se que os microrganismos presentes no biofilme 

formado eram Gram–negativos, compatível com a classificação da bactéria A. 
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viscosus. A partir desses dados, portanto, foi utilizado o meio de cultura concentrado 

para crescimento do biofilme nos ensaios posteriores. 

 

 

Fig. 23 – Imagem de MEV mostrando a formação do biofilme (96h) na superfície do zeólito em meio concentrado. 

 

 

Fig. 24 – Coloração gram de bactérias a partir do biofilme formado em solução. 

 

4.7 Ensaios de biossorção 

A remoção dos elementos ou compostos perigosos por microrganismos é um 

processo muito complexo. A ligação de compostos orgânicos e iões metálicos à 

biomassa envolve mecanismos como adsorção, complexação, quelação e 

aprisionamento nos capilares e espaços dentro da rede de polissacarídeos devido a 
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gradientes de concentração que causam difusão através da parede e membrana 

celular (QUINTELAS et al., 2013a). Além disso, o processo de sorção e também de 

biossorção é significativamente afetado pelo pH da solução. YIN et al. (2008) 

evidenciam que em soluções ácidas, uma grande quantidade de iões H+ ocupa os 

sítios ativos na superfície das células, levando a uma reduzida capacidade de 

biossorção pelos microrganismos. Já em ambientes alcalinos, existe a possibilidade da 

precipitação dos metais em forma de hidróxidos, o que os deixaria menos disponíveis 

para o contato com o biossorvente. 

Devido ao cobre ser uma espécie altamente influenciada por valores de pH 

acima de 6, ou seja, acima desse valor o ião Cu2+ já não é a espécie dominante e o 

cobre pode precipitar na forma de hidróxido, os ensaios de biossorção foram 

realizados utilizando–se uma solução tampão (ácido acético 100 mM) a pH 4,7. 

Foram realizados ensaios de biossorção com a cultura pura de A. viscosus e 

com as bactérias previamente aclimatadas, para investigar se haveria algum aumento 

de uptake, já que o crescimento das bactérias poderia não ser tão influenciado pela 

toxicidade do meio. Dessa forma seria esperada uma maior produção de EPS e por 

consequência, aumento da eficiência de biossorção. Estudos com o zeólito sem as 

bactérias também foram realizados para que fosse verificada a hipótese do aumento 

de sorção dos metais e da atrazina quando usada a biomassa. 

 

4.7.1 Biossorção da atrazina 

A Figura 25 apresenta as curvas de uptake para a atrazina nos ensaios 

realizados com diferentes quantidades de zeólitos e três tipos de sistemas de sorção: 

a) biomassa imobilizada em zeólitos; b) biomassa adaptada imobilizada em zeólitos e; 

c) apenas zeólitos. A remoção do herbicida por biossorção apresentou uma cinética de 

adsorção típica, que inclui duas fases: uma fase inicial rápida e causada, 

principalmente, por um fenómeno de superfície e uma segunda fase que depende do 

metabolismo celular das bactérias (GUPTA & BHATTACHARYYA, 2011). Observa–se 

que à medida que a massa de zeólitos aumenta, o uptake, que é definido como a 

massa do contaminante adsorvida por massa de adsorvente, diminui. Tal facto é 

explicado por QUINTELAS et al. (2013) justificando que, em quantidades maiores de 

zeólitos, a proporção entre a massa de adsorbato e a área de superfície disponível faz 

com que as espécies em solução não sejam suficientemente atraídas para realizar a 

ligação com o adsorvente. Por outro lado, em quantidades pequenas de zeólitos, os 

sítios disponíveis tornam-se insuficientes comparados com a massa de adsorbato, 

formando ligações internas e aumentando a remoção do contaminante. 
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Fig. 25 – Curvas de uptake de atrazina (1 mg/L) para diversas quantidades de zeólito em função do tempo de contacto. 

Ensaios realizados com A) zeólito + biomassa; B) zeólito + biomassa adaptada; C) zeólito. 
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A Tabela 7 mostra que nos ensaios de biossorção ocorreu um incremento no 

uptake comparado com os ensaios realizados somente com o zeólito apenas na 

menor quantidade de zeólito utilizada (5 g). As taxas de remoção também ficaram 

muito próximas, apontando um ligeiro aumento nos ensaios realizados com a 

biomassa (sem adaptação). Tal facto pode estar relacionado com a grande quantidade 

de zeólito utilizada nos ensaios, assim a proporção entre zeólito e biomassa no ensaio 

com 5 g de zeólito é bastante parecida com os valores usados na literatura, porém 

quando a quantidade de zeólito é aumentada, o efeito da biomassa pode não ser 

perceptível. 

 

Tabela 7 – Valores de uptake e taxas de remoção para a atrazina (1 mg/L) nos diversos ensaios realizados. 

 
Zeólito +  

A. viscosus 

Zeólito + 

A. viscosus adapt. 
Zeólito 

Zeólito 

(g) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

5 0,030 53,3 0,027 47,3 0,019 35,3 

10 0,016 57,4 0,013 48,7 0,016 55,1 

15 0,011 58,6 0,009 50,1 0,010 55,6 

20 0,008 59,4 0,007 51,2 0,008 56,2 

25 0,007 64,5 0,006 59,9 0,008 65,5 

*TR = Taxa de remoção 

 

Além disso, observou–se uma taxa de remoção máxima de 65%, ou seja, o 

sistema não foi capaz de adsorver completamente a atrazina. Tal facto se dá pois a 

adsorção da atrazina depende de seu grau de protonação, que aumenta quanto menor 

o pH do meio, favorecendo a ligação eletrostática da carga positiva da atrazina e da 

superfície com cargas negativas. Porém, devido ao seu pKa de 1,68 a atrazina, 

mesmo em solução ácida (utilizada nos testes de biossorção), ainda se encontra em 

maior parte na forma neutra, o que não favorece sua interação com as cargas 

negativas do zeólito. 

Os dados apresentados apenas com zeólitos mostram valores de uptake 

menores do que os ensaios realizados apenas com biomassa com concentração de 

atrazina a 1 mg/L (uptake - 0,07 mg/g), o que pode sugerir que a biomassa tem maior 

capacidade de remoção do herbicida quando comparado ao uso do zeólito. 

Além disso, como discutido acima, o valor de uptake, somente pela biomassa, 

para a maior concentração de atrazina utilizada (5 mg/L) foi de 0,475 mg/g sendo este 

valore comparável com estudos realizados na literatura. SILVESTRINI et al. (2010), 
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realizaram ensaios de adsorção com a atrazina (1 – 25 mg/L) e zeólitos tratados com 

uma solução ácida (80 mg), modificando sua superfície. Os valores máximos de 

“uptake” obtidos pelos autores para a concentração inicial de 25 mg/L foram de 1,1 

mg/g para os zeólitos em 0,5 M H+, enquanto que para os zeólitos sem tratamento, o 

valor de “uptake” foi de aproximadamente 0,55 mg/g. 

LEMIC et al. (2006) estudaram a remoção de atrazina, lindano e diazinon em 

água por organozeolitos e mostraram que a capacidade de adsorção para a atrazina 

foi a mais baixa em comparação com os outros pesticidas analisados, comprovando a 

complexidade de desenvolver um sistema que remova totalmente este herbicida do 

meio contaminado, seja por adsorção, biodegradação ou pelo sinergismo entre os 

dois. 

 

4.7.2 Biossorção dos metais 

As Figuras 26 e 27 apresentam, respectivamente, as curvas de uptake para o 

cobre e zinco nos ensaios realizados com diferentes quantidades de zeólitos e três 

tipos de sistemas de sorção: a) biomassa imobilizada em zeólitos; b) biomassa 

adaptada imobilizada em zeólitos e; c) apenas zeólitos. Da mesma forma que o ensaio 

com a atrazina, observa–se que à medida que a massa de zeólitos aumenta, o uptake 

diminui. Tratando-se do processo de adsorção de metais, com o aumento da 

concentração destes no meio (ou redução do adsorvente), os iões metálicos são 

forçados para sítios internos da superfície do adsorvente, formando complexos a partir 

de ligações diretas e fortes, sem interferência das moléculas de água (MALAMIS & 

KATSOU, 2013). Por outro lado, a capacidade de adsorção está relacionada com a 

área superficial e porosidade do adsorvente. Quanto maior área superficial e volume 

de poros, maiores capacidades de adsorção (GUPTA & BHATTACHARYYA, 2011). 

Isso torna-se claro quando se analisam os dados contidos na Tabela 8. Exatamente 

como no estudo de biossorção da atrazina, as taxas de remoção do cobre foram 

maiores para quantidades maiores de zeólito. 

Foi observado que, devido à utilização de grande massa de zeólitos nos 

ensaios, comparativamente a quantidade de biomassa, esta encontrou-se em 

concentrações que não foram capazes de modificar o perfil de adsorção do sistema. 

Porém, vale ressaltar que, quando se está trabalhando com matrizes mais complexas, 

ou seja, soluções contendo mais do que um ião e também compostos orgânicos, a 

interação não é tão simples e, como foi observado um aumento de adsorção do 

composto orgânico nos estudos com biomassa, esse facto pode ter alterado a 

biossorção do ião cobre na solução. 
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Fig. 26 – Curvas de uptake do cobre (40 mg/L) para diversas quantidades de zeólito em função do tempo de contato. 

Ensaios realizados com A) zeólito + biomassa; B) zeólito + biomassa adaptada; C) zeólito. 
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Tabela 8 – Valores de uptake e taxas de remoção para o cobre (40 mg/L) nos diversos ensaios realizados. 

 
Zeólito +  

A. viscosus 

Zeólito + 

A. viscosus adapt. 
Zeólito 

Zeólito 

(g) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

5 1,0 59,3 1,1 61,5 1,3 73,2 

10 0,7 75,8 0,7 77,5 0,8 91,1 

15 0,5 84,3 0,5 83,9 0,5 93,0 

20 0,4 91,6 0,4 90,8 0,4 97,4 

25 0,3 93,4 0,3 93,9 0,3 98,6 

*TR = Taxa de remoção 

 

ARYAL et al. (2012) investigaram a interferência de outros iões em solução na 

biossorção de cobre (Cu2+) por bactérias da Arthrobacter sp. Sphe3 e concluíram que, 

ao estudar a biossorção de cobre (50 mg/L), após a adição de zinco o uptake do cobre 

diminuiu de 29 mg/g sem adição de zinco para 10,28 mg/g com adição de 100 mg/L de 

zinco. Tal competição pode ser a explicação para o aumento das taxas de remoção do 

zinco e do uptake para os ensaios realizados com biomassa adaptada, conforme 

mostra a Tabela 9. 
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Fig. 27 – Curvas de uptake do zinco (60 mg/L) para diversas quantidades de zeólito em função do tempo de contato. 

Ensaios realizados com A) zeólito + biomassa; B) zeólito + biomassa adaptada; C) zeólito. 
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Tabela 9 – Valores de uptake e taxas de remoção para o zinco (60 mg/L) nos diversos ensaios realizados. 

 
Zeólito +  

A. viscosus 

Zeólito + 

A. viscosus adapt. 
Zeólito 

Zeólito 

(g) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

Uptake 

(mg/g) 
TR* (%) 

5 1,6 74,6 1,8 81,4 1,7 76,7 

10 1,0 90,5 1,0 91,2 1,0 91,0 

15 0,7 96,2 0,7 98,3 0,7 96,2 

20 0,5 99,0 0,5 99,5 0,5 98,0 

25 0,4 99,3 0,4 100,0 0,4 98,5 

*TR = Taxa de remoção 

 

  Como a influência da biossorção no ensaio com 5 g de zeólito é maior do que 

nos outros ensaios cuja quantidade de zeólitos é grande, pode–se observar o efeito da 

competição entre os iões na adsorção realizada pela biomassa, já que para o zeólito 

sozinho obteve–se um uptake de 1,68 mg/g, enquanto para a biomassa adaptada 

suportada este valor foi de 1,78 mg/g, ao contrário do que se encontrou com o cobre 

onde o uptake para o zeólito foi de 1,27 mg/g e 1,13 mg/g para a biomassa adaptada e 

suportada. 

GUPTA & BHATTACHARYYA (2011), num trabalho de revisão sobre cinética 

de adsorção de metais em sorventes inorgânicos, descrevem que o processo de 

sorção inclui três passos e pode–se detectar ("rate limiting step”). Quando o passo 1, 

nomeadamente o transporte do adsorvato do meio para a superfície externa do 

adsorvente é o mais lento, a adsorção será um processo físico e as interações com a 

superfície do sólido podem não ser importantes na determinação da eficiência do 

adsorvente. Quando o passo 2 (passagem através do filme líquido que se define na 

superfície sólida) é o mais lento, o processo físico da difusão através da película 

líquida influencia a velocidade do processo e a eficiência do sólido como adsorvente 

dificilmente poderá ser melhorada. Só quando o passo 3 – interações com os grupos 

químicos da superfície do sólido levando à quimiossorção – é o mais lento, o processo 

de adsorção é controlado por um processo químico e a eficiência do adsorvente pode 

ser influenciada controlando adequadamente as referidas interações. 

Entretanto, esses passos apresentados são apenas um resumo do que pode 

realmente acontecer em uma cinética de sorção. Como trabalhou-se com um biofilme 

aderido à superfície, outras etapas podem ser as limitantes e o processo se 

desenvolver de uma forma diferente. Tais conclusões somente podem ser retiradas a 

partir de estudos mais aprofundados e também ensaios de biossorção utilizando 
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apenas a biomassa como meio sorvente, passos que podem ser dados em trabalhos 

posteriores. 

 

4.7.3 Modelação dos ensaios de biossorção em sistema fechado  

O modelo de pseudo–segunda ordem foi utilizado para o ajuste dos dados 

cinéticos. Trabalhos de biossorção anteriormente realizados utilizando zeólitos e 

bactérias mostram que os outros modelos de cinética não se ajustam tão bem aos 

dados obtidos (QUINTELAS et al., 2013a; 2013b).  

 Os resultados da modelação estão apresentados nas Figuras 28, 29, 30 para a 

atrazina e os metais cobre e zinco, respectivamente, e os parâmetros de coeficiente 

de correlação (r2), constante de adsorção (k) e quantidade máxima adsorvida (Qe) 

foram calculados e apresentados nas Tabelas 10, 11 e 12, para os ensaios com o 

herbicida e os metais cobre e zinco, respectivamente.  
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Fig. 28 – Cinéticas de pseudo–segunda ordem do ensaio de biossorção/sorção da atrazina (1 mg/L) para diversas 

quantidades de zeólito em função do tempo de contato. Ensaios realizados com A) zeólito + biomassa; B) zeólito + 

biomassa adaptada; C) zeólito. 
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Fig. 29 – Cinéticas de pseudo–segunda ordem do ensaio de sorção/biossorção do cobre (40 mg/L) para diversas 

quantidades de zeólito em função do tempo de contato. Ensaios realizados com A) zeólito + biomassa; B) zeólito + 

biomassa adaptada; C) zeólito. 
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Fig. 30 – Cinéticas de pseudo–segunda ordem do ensaio de sorção/biossorção do zinco (60 mg/L) para diversas 

quantidades de zeólito em função do tempo de contato. Ensaios realizados com A) zeólito + biomassa; B) zeólito + 

biomassa adaptada; C) zeólito. 
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Tabela 10 – Constantes cinéticas de ajuste do modelo de pseudo–segunda ordem para a atrazina. 

 Zeólito (g) K2 (h.mg/g) Qe (mg/g) r2 

Zeólito 

5 6,7 0,02 0,97 

10 5,9 0,01 0,92 

15 310,5 0,01 0,99 

20 773,0 0,008 0,99 

25 20,2 0,007 0,98 

Zeólito +  

A. viscosus 

5 24,8 0,04 0,95 

10 11,5 0,02 0,98 

15 29,1 0,01 0,99 

20 50,6 0,01 0,98 

25 11,0 0,01 0,98 

Zeólito +  

A. viscosus 

adaptada 

5 15,4 0,03 0,99 

10 17,5 0,01 0,98 

15 434,1 0,01 0,99 

20 36,6 0,01 0,92 

25 216,8 0,006 0,94 

 

Tabela 11 – Constantes cinéticas de ajuste do modelo de pseudo–segunda ordem para o cobre. 

 Zeólito (g) K2 (h.mg/g) Qe (mg/g) r2 

Zeólito 

5 0,5 1,3 0,99 

10 0,7 0,8 0,99 

15 5,7 0,5 0,99 

20 1,5 0,4 0,99 

25 3,0 0,3 0,99 

Zeólito +  

A. viscosus 

5 0,2 1,1 0,99 

10 0,2 0,7 0,99 

15 0,3 0,5 0,99 

20 0,3 0,4 0,99 

25 0,4 0,3 0,99 

Zeólito +  

A. viscosus 

adaptada 

5 0,6 1,1 0,99 

10 0,5 0,7 0,99 

15 33,3 0,5 0,99 

20 1,1 0,4 0,99 

25 1,0 0,3 0,99 
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Tabela 12 – Constantes cinéticas de ajuste do modelo de pseudo–segunda ordem para o zinco. 

 Zeólito (g) K2 (h.mg/g) Qe (mg/g) r2 

Zeólito 

5 0,2 1,6 0,99 

10 0,2 0,8 0,99 

15 0,4 0,6 0,99 

20 0,9 0,5 0,99 

25 2,4 0,4 0,99 

Zeólito +  

A. viscosus 

5 2,6 1,6 0,99 

10 0,7 0,9 0,99 

15 1,1 0,7 0,99 

20 2,4 0,5 0,99 

25 2,8 0,4 0,99 

Zeólito +  

A. viscosus 

adaptada 

5 0,3 1,6 0,99 

10 0,3 0,9 0,99 

15 0,4 0,6 0,99 

20 0,6 0,5 0,99 

25 1,0 0,4 0,99 

 

Os resultados cinéticos mostram que os dados experimentais dos ensaios com 

os metais se ajustaram melhor para o modelo de pseudo segunda–ordem, pois os 

coeficientes de correlação linear (r²) são mais próximo de 1 e o Qe máximo calculado 

é muito próximo do valor experimental. Para os ensaios com a atrazina o ajuste 

também foi adequado, porém encontraram–se alguns coeficientes de correlação 

próximos de 0,95. 

O modelo de pseudo–segunda ordem assume que o passo limitante do 

processo pode ser a quimiossorção que envolve forças de valência através da troca/ 

partilha de electrões entre o zeólito/zeólito com biomassa e os contaminantes ou 

através de processos de complexação e quelação.  

 

4.8 Ensaio em sistema aberto 

 Após todos os estudos realizados, procedeu-se a um ensaio em sistema aberto 

utilizando o zeólito com biomassa aderida, para avaliar a sua capacidade de remoção 

dos contaminantes de uma água contaminada num sistema desenhado como uma 

biobarreira, onde a barreira ativa é colocada no meio do fluxo de um curso de água. A 

Figura 31 mostra o ensaio realizado onde, à direita está a entrada da solução 

contendo os contaminantes e à esquerda, a saída, após a passagem pela biobarreira. 
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O pH foi monitorizado ao longo do período de tratamento e variou entre 5 no início da 

experiência e 8 no final da experiência. 

 

 

Fig. 31 – Biobarreira de tratamento da solução contaminada com herbicida e metais. 

 

A remoção dos contaminantes pela biobarreira ao longo do tempo é 

apresentada na Figura 32. Foram passados ao total 108 litros de solução, sendo que 

foram preparados 30 litros que ficaram em recirculação, sem a adição de mais 

contaminantes.  
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Fig. 32 – Porcentagem de remoção dos contaminantes ao longo do tempo no ensaio da biobarreira. 

 

Através do ensaio obtido pode–se dizer que para o cobre houve uma remoção 

de 80%, para o zinco houve uma remoção de mais de 95% e para a atrazina, no início 

do ensaio houve uma remoção de 54% que foi reduzida ao longo do tempo e chegou a 

um equilíbrio de 25%. A molécula de atrazina em geral está na sua forma não ionizada 

em soluções com valor de pH próximos da neutralidade (MUDHOO & GARG, 2011), o 

que acontece no ambiente e o que aconteceu no ensaio realizado, dificultando sua 

adsorção por um adsorvente inorgânico como o zeólito, ou a sua biossorção pelo 

biofilme bacteriano, apesar de não se ter certeza do comportamento electrostático do 

biofilme e de outros factores possivelmente estarem envolvidos.  

Outra explicação para a dessorção da atrazina é que as ligações que essa 

molécula faz com o material adsorvente são prioritariamente físicas ou eletrostáticas, 

não interagindo de forma química, ou por quimiossorção, que é o fenómeno principal 

de adsorção dos metais, o que permite uma lixiviação final. 

Levando–se em consideração a legislação europeia, o efluente após o 

tratamento ainda não estaria em condições adequadas classificadas para água de 

consumo, já que a legislação portuguesa, segundo o Decreto–Lei nº 243/01 de 5 de 

Setembro, que transpõe para o direito interno a Diretiva nº 98/83/CE, estabelece como 

valor máximo admissível uma concentração de 0,2 µg/L para o cobre em águas para o 

consumo humano, 5 mg/L para o zinco e 0,1 µg/L para a atrazina.  



FCUP 

Barreiras biossorventes para aplicações ambientais 

67 

 
Porém o que se observa é que esta tecnologia, ainda muito inovadora, é 

bastante promissora visto seu potencial para tratamento de soluções contaminadas 

com substâncias orgânicas e inorgânicas de forma sustentável, pois utiliza 

microrganismos normalmente encontrados no ambiente e também economicamente 

viável, já que os zeólitos são um tipo suporte acessível e de baixo custo. 

  

4.9 Análises de infravermelho das superfícies adsorventes 

Análises de infravermelho das superfícies adsorventes foram realizadas para 

investigar a fixação da biomassa no suporte e também as interações entre o sistema 

biomassa/suporte com os adsorbatos. Nesse sentido, os espectros no infravermelho 

das amostras de zeólito puro foram comparados com os das amostras de 

zeólito/biomassa após a realização dos ensaios de biossorção em batch e em 

contínuo (coluna). 

A Figura 33 apresenta os espectros de infravermelho do zeólito puro (os quais 

já foram discutidos anteriormente na seção 4.2) e da atrazina. Desta maneira, 

observa-se que a atrazina apresenta três bandas principais especificas, sendo em 

3240 cm-1 referente ao estiramento da ligação N-H, da função amina presente na 

estrutura do herbicida, em 2960 cm-1 estiramento da ligação C-H do grupamento 

alquila e em 1520 cm-1 mostrando a deformação angular da ligação N-H das aminas. 

Essas análises foram realizadas de forma a tentar identificar os picos de atrazina nos 

sistemas zeólito/biomassa após a realização dos ensaios. 

 

 

 Fig. 33 - Espectro de absorção no infravermelho na faixa de 4000 a 450 cm-1 para amostra de: Zeólitos e Atrazina. 
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A Figura 34 mostra os espectros de absorção no infravermelho da superfície do 

sistema zeólito/biomassa após os ensaios de biossorção e após o ensaio da coluna, 

bem como somente do zeólito após o ensaio de sorção. Observou-se que em todos os 

tratamentos (A, B, C e D) a banda referente a deformação angular de C-H (1300 cm-1) 

sofreu mudança na intensidade e no formato, o que pode estar associado a interações 

com os metais em solução, como descrito por QUINTELAS et al. (2013a, 2013b). 

Porém, nos espectros A, B e C nota-se uma deformação angular da ligação C-H (1300 

cm-1) com padrão diferente do ensaio D, o que pode estar relacionado à presença de 

biomassa na superfície dos zeólitos. 

Além disso, outra deformação angular verificada em 1520 cm-1 nos espectros 

B, C e D pode ser atribuída à ligação N-H das aminas presentes na atrazina. Observa-

se que no ensaio realizado apenas com zeólitos, há uma grande deformação e nos 

ensaios de biossorção, apenas um sinal fraco de vibração desta ligação. Tal facto 

pode estar relacionado à degradação do herbicida quando em contacto com a 

biomassa, sendo parte adsorvida pelo biofilme, porém outra parte sendo degradada e, 

portanto, não aparecendo como ligação N-H. Dessa forma, acredita-se em uma 

degradação sofrida pela atrazina e não somente um processo não metabólico de 

biossorção.  

 

Fig. 34 – Espectro de absorção no infravermelho na faixa de 4000 a 450 cm-1 para amostra de zeólitos contendo 

metais (Zn e Cu) e atrazina retiradas ao final dos ensaios de: A) Tratamento das soluções em contíuo (coluna), B) 

Biossorção (biomassa suportada), C) Biossorção (biomassa adaptada e suportada) e D) somente zeólito. Setas em 

preto representam a banda em 1300 cm-1 (C-H) e seta em vermelho representa a banda de 1520 cm-1 (N-H). 
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5. CONCLUSÃO 
A presente dissertação centrou-se no desenvolvimento de um sistema 

biossorvente, nomeadamente, na Barreira Biossorvente Permeável (BBP) para 

aplicação na remoção de atrazina associada a cobre e a zincoem soluções líquidas. O 

trabalho experimental incluiu a investigação dos efeitos tóxicos da atrazina, do cobre e 

zinco no crescimento das bactérias A. viscosus, a avaliação das condições de 

preparação do biofilme suportado para agir como um meio biossorvente, a realização 

de ensaios em sistema fechado (cinéticas de biossorção), até à realização do ensaio 

em sistema aberto. 

Nesse sentido, pode-se concluir que a atrazina, em concentrações encontradas 

no ambiente, não é tóxico para as bactérias A. viscosus, sendo estas capazes de 

degradá-lo. Porém como foram usadas culturas puras, a capacidade de degradação 

daquela molécula pela biomassa foi reduzida, apontando taxas de degradação de 

30%. Os metais cobre e zinco, nas concentrações estudadas, que muitas vezes são 

encontradas no ambiente após descargas ilegais ou runoffs, foram tóxicos para as 

bactérias, maso ensaio de adaptação mostrou uma grande capacidade da cultura em 

se adaptar aos contaminantes mediante repetidas exposições, o que traz uma 

alternativa para o desenvolvimento de sistemas mais robustos. 

Os ensaios de biossorção não mostraram efetivamente diferenças entre os 

testes realizados apenas com zeólitos e com zeólitos/biomassa, o que pode ser 

explicado pelo efeito da matriz composta por diferentes iões e a molécula orgânica, 

além do pH baixo, que podem ter influenciado a capacidade de 

biossorção/biodegradação da biomassa. Mais estudos nesse sentido devem ser 

realizados, com quantidades menores de zeólitos e também com biomassa apenas, 

para que o efeito da biomassa seja mais proeminente, percebendo-se, desta forma, os 

processos ocorridos. 

O ensaio final realizado com a biobarreira obteve resultados promissores, 

tratando em 5 dias um volume de 108 litros de solução, em que a taxa de remoção dos 

contaminantes foi de 80% para o cobre, 95% para o zinco. No que concerne a 

atrazina, no início do ensaio houve remoção de 54% que foi reduzida ao longo do 

tempo e chegou a um equilíbrio de 25%. Tais resultados com o herbicida podem ser 

explicados pela sua não ionização em meio aquoso com valores de pH entre 6 e 8, 

estabelecendo uma interação fraca com a superfície dos zeólitos bem como com os 

EPS ou biomassa aderida, sequência do baixo tempo de contato estabelecido quando 

a solução passa pela biobarreira. Porém, o trabalho apresenta uma nova perspectiva 

que pode e deve ser aprimorada no tratamento de substâncias recalcitrantes como 
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herbicidas e outros pesticidas, sendo uma alternativa de baixo custo e sustentável, 

principalmente para países que ainda utilizam essas substâncias em grande 

quantidade para a produção agrícola. 

Os resultados apresentados pela presente dissertação mostram que o sistema 

de biossorção por biobarreiras é capaz de tratar soluções contaminadas num curto 

período de contato, sendo uma alternativa interessante, de baixo custo e sustentável, 

para a aplicação em ambientes que sofrem com a contaminação repentina. Os dados 

também apontam um desafio na direção do tratamento de águas contaminadas com 

diversas substâncias orgânicas e inorgânicas, sistemas mais realistas que soluções 

onde se encontra apenas um contaminante e onde não há interações entre espécies, 

devendo ser estudados mais afundo os processos inerentes ao tratamento. 
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 Os resultados apresentados pelo trabalho de dissertação são vistos como 

promissores, porém, para complementação e maior entendimento são apresentadas 

perspectivas futuras: 

 - Padronização de uma metodologia para quantificação de menores 

concentrações de atrazina, utilizando, desta forma, concentrações menores do 

herbicida, assim como encontrado no ambiente; 

 - Realização de ensaios de cinética de biossorção utilizando quantidades 

menores de zeólitos e somente biomassa, para verificação da influência do biofilme no 

sistema; 

 - Realização de ensaios de isortérmicas de biossorção para verificação da 

máxima capacidade de sorção do Sistema zeólito/biomassa; 

 - Realização dos ensaios de cinética e isotérmicas utilizando os contaminantes 

em separado para posterior comparação com as soluções complexas; 

 - Estudo em sistema aberto com o biofilme formado por biomassa adaptada e 

também somente com zeólitos, de forma a comparar os resultados com o uso de 

biomassa não adaptada (realizado no presente trabalho). 
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Anexos 

 

Fig. 35 – Curva de calibração obtida pelo ICP-OES para os metais cobre e zinco sob condições descritas no item 3.9.2. 

 

Tabela 13 – Limite de detecção e limite de quantificação do método analítico para os metais cobre e zinco. 

 Cobre (mg/L) Zinco (mg/L) 

Limite de detecção  0,54 0,68 

Limite de quantificação  1,82 2,26 
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Equation y = a + b

Adj. R-Squar 0,99944 0,99914

Value Standard Err

Cobre Intercept 27736,7083 21811,1871

Cobre Slope 119333,087 1408,59403

Zinco Intercept 23388,1261 12909,2926

Zinco Slope 56892,1343 833,69843


