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RESUMO 

 

 

 

 A biossorção é considerada uma tecnologia eficiente, economicamente 
viável e ecologicamente sustentável comparada aos métodos convencionais 
para a remoção e recuperação de metais de alto valor agregado, como as terras-
raras (TRs), presentes em efluentes industriais. No entanto, o grande desafio 
para o sucesso deste processo é selecionar um biossorvente com alto 
desempenho, seletividade, disponibilidade em grande quantidade e baixo custo.  
Neste contexto, o presente estudo avaliou a capacidade de biossorção dos 
elementos cério e lantânio pela biomassa pigmentada produzida pelos fungos 
Aspergillus nidulans (mutante MEL1) e Cladosporium sp. como também o efeito 
dos pré-tratamentos físicos e químicos. Dentre os biossorventes estudados, a 
biomassa de A. nidulans (mutante MEL1) foi selecionada por apresentar uma 
maior taxa de crescimento (37,5  mg L-1 h-1) como também uma capacidade de 
remoção para íons Ce3+ (27%) e La3+  (21%) superior ao Cladosporium sp. Os 
resultados referentes ao efeito dos pré-tratamentos mostraram que a biomassa 
pré-tratada com CaCl2 (0,5 mol L-1 à temperatura ambiente) exibiu uma maior 
capacidade biossortiva para Ce3+ (qmax = 76,92 mg g-1), enquanto que a 
biomassa pré-tratada com NaOH (0,2 mol L-1 à temperatura ambiente) 
apresentou maior biossorção para La3+ (qmax = 96,15 mg g-1). Em relação a 
manutenção do pH em 5,1 durante o processo de biossorção foi observado  um 
aumento de 33% e 20% na capacidade biossortiva de Ce3+ e La3+ 
respectivamente, em comparação ao processo sem ajuste de pH. Com a 
caracterização da biomassa por MEV foi possível observar a natureza irregular e 
porosa do material, o que proporciona uma maior área de superfície e favorece a 
adsorção dos metais na superfície. Os espectros EDS confirmaram a presença 
de Ce3+ e La3+ na superfície da biomassa. As análises de FTIR indicaram a 
presença de grupos carboxílicos, amínicos e hidroxílicos na parede celular do 
fungo, os quais podem interagir com metais. A modificação química da superfície 
do biossorvente por metilação e esterificação confirmou que os grupos amina e 
carboxílicos participam como sítios ligantes para Ce3+ e La3+. Com o objetivo de 
utilizar as biomassas pré-tratadas em processo de larga escala, foi realizado a 
imobilização em alginato de cálcio e o encapsulamento em membrana de 
celulose. Os estudos cinéticos mostraram que o tempo de equilíbrio para as 
biomassas encapsuladas ou imobilizadas (180 minutos) foi maior comparado 
com a biomassa livre (90 min), provavelmente devido ao aumento da resistência 
de transferência de massa nas formas imobilizadas e encapsuladas. Os dados 
experimentais foram mais bem ajustados (r2 > 0,99) ao modelo de Langmuir, o 
qual descreve que a adsorção em monocamada sobre uma superfície 
homogênea. Também foi observado que a capacidade máxima de biossorção de 
Ce3+ e La3+ para as biomassas encapsuladas em membrana e imobilizadas em 
alginato foi maior comparada com a biomassa livre, sendo que o aumento variou 
de 32 a 72%. Comparando as biomassas encapsuladas em membrana e 
imobilizadas em alginato, verifica-se que as capacidades máxima de biossorção 
são muito semelhantes para ambos os metais, porém, a biomassa encapsulada 
apresentou uma maior porcentagem de remoção de Ce3+ e La3+.  
 



 
 

Assim, pode-se concluir que as biomassas pré-tratadas com CaCl2 (0,5 mol L-1 
à temperatura ambiente) e NaOH (0,2 mol L-1 à temperatura ambiente) 
encapsuladas em membrana de celulose podem ser consideradas um 
biossorvente promissor e de baixo custo com potencial de aplicação no 
tratamento de efluentes de indústrias de mineração, visando a remoção e 
posterior recuperação desses metais para aplicações futuras. 
 
 
 
Palavras-chave: Biossorção. Terras-raras. Fungo pigmentado. Pré-tratamento. 

Biomassa encapsulada. Biomassa imobilizada. Remoção de metais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ABSTRACT 

 

 Biosorption is considered to be an efficient, economically viable and 

ecologically sustainable technology compared to conventional methods for the 

removal and recovery of high value-added metals, such as rare earths (TRs), 

present in industrial effluents. However, the major challenge for the success of 

this process is to select a biosorbent with high performance, selectivity, 

availability in large quantity and low cost. In this context, the present study 

evaluated the biosorption capacity of the cerium and lanthanum elements by the 

pigmented biomass produced by the fungi Aspergillus nidulans (MEL1 mutant) 

and Cladosporium sp. as well as the effect of physical and chemical pre-

treatments. Among the biosorbents studied, A. nidulans biomass (MEL1 mutant) 

was selected because it presented a high growth rate (37.5 mg L-1 h-1) as well as 

a higher removal capacity for Ce3+ (27%) and La3+ (21%) than Cladosporium sp. 

The results showed that the free biomass pretreated with CaCl2 (0.5 mol L-1 at 

environment temperature) showed higher biosortive capacity for Ce3+ (qmax = 

76.92 mg g-1), while the biomass pretreated with NaOH (0.2 mol L-1 at 

environment temperature) presented higher biosorption for La3+ (qmax = 96.15 

mg g-1). In relation to the maintenance of pH in 5.1 during the biosorption 

process, a 33% and 20% increase in the biosortive capacity of Ce3+ and La3+, 

respectively, was observed, compared to the process without pH adjustment. 

With the characterization of the biomass by SEM it was possible to observe the 

irregular and porous nature of the material, which provides a larger surface area 

and favors the adsorption of the metals on the surface. EDS spectra confirmed 

the presence of Ce3+ and La3+ on the biomass surface. FTIR analysis indicated 

the presence of carboxylic, amine and hydroxyl groups on the cell wall of the 

fungus, which can interact with metals. The chemical modification of the surface 

of the biosorbent by methylation and esterification confirmed that the amine and 

carboxyl groups participate as binding sites for Ce3+ and La3+. In order to use 

pretreated biomasses in a large-scale process, immobilization was carried out in 

calcium alginate and encapsulation in cellulose membrane. Kinetic studies 

showed that the equilibrium time for encapsulated or immobilized biomasses 

(180 minutes) was higher compared to free biomass (90 min), probably due to 

increased mass transfer resistance in immobilized and encapsulated forms. The 

experimental data were better adjusted (r2> 0.99) to the Langmuir model, which 

describes the monolayer adsorption on a homogeneous surface. It was also 

observed that the maximum biosorption capacity of Ce3+ and La3+ for membrane 

encapsulated and alginate immobilized biomasses was higher compared to free 

biomass, and the increase varied from 32 to 72%. Comparing the membrane-

encapsulated and alginate-immobilized biomasses, it was found that the 

maximum biosorption capacities were very similar for both metals, however, the 

encapsulated biomass presented a higher percentage of removal of Ce3+ and 

La3+. Thus, it can be concluded that biomasses pretreated with CaCl2 (0.5 mol L-

1 at environment temperature) and NaOH (0.2 mol L-1 at environment 



 
 

temperature) encapsulated in cellulose membrane can be considered a 

biosorbent promising and low cost with potential of application in the treatment of 

effluents of mining industries, aiming the removal and subsequent recovery of 

these metals for future applications. 

 

Keywords: Biosorption. Rare-earth. Pigmented fungus. Pretreatment. 

Encapsulated biomass. Biomass immobilized. Metal removal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  

 A medida que as inovações tecnológicas continuam avançando, os 

elementos TRs tornam-se essenciais para muitas aplicações, como imãs 

permanentes de alta intensidade para motores elétricos, equipamentos de  áudio 

e eletrônicos (Nd, Sm, Dy, Pr, Tb); como componentes de vidros especiais para 

lentes  ópticas (Ce, La, Nd); catalisadores  de  automóveis  (Ce,  La,  Nd);  

material  luminescente  (“fósforos”)  para lâmpadas  fluorescentes  ou  halógenas,  

películas  de  raios  X  e  agentes  de  contraste para ressonância magnética (Y, 

Er, Tb, La, Gd, Ce); baterias e sistemas  de estocagem de hidrogênio (ligas de 

La); aditivos de combustíveis (Ce); células de combustível (La, Y); pigmentos (La 

e  Ce); refrigeração magnética (Gd); catalisadores para o refino do petróleo 

(misturas TR);  catalisadores para automóveis (Ce, La, Nd); na fabricação de fibra  

óptica e laser (La, Er, Y)  (MARTINS; ISOLANI, 2005; MASSARI; RUBERTI,  

2013; BINNEMANS et al., 2013a; HABIB; WENZEL, 2014). A crescente demanda 

global das TR, as restrições à exportação impostas pela China, o consumo 

acelerado das reservas naturais disponíveis e a ausência de depósitos 

economicamente exploráveis, torna necessário o desenvolvimento de tecnologias 

focadas na recuperação das TRs a partir da reciclagem comercial da sucata de 

produtos eletrônicos e/ou aproveitamento dos resíduos (efluentes) da indústria de 

mineração (MASSARI; RUBERTI, 2013; BINNEMANS et al., 2013a, b, c; HABIB; 

WENZEL, 2014).   

 O processo de biossorção é um processo físico-químico alternativo aos 

métodos convencionais comumente utilizados (Extração por solvente, 

cristalização e precipitação fraccionada, troca iônica, óxido-redução), que permite 

a remoção de íons metálicos em baixas concentrações a partir de efluentes 

industriais e soluções aquosas (BINNEMANS et al., 2013b; IZATT et al., 2016).  A 

avaliação do potencial total da biossorção geralmente se concentra no estudo de 

fatores que influenciam o processo. Entre eles incluem-se o pH, concentração 

inicial de soluto, presença de outros íons, temperatura, tipo de biomassa, 

dosagem da biomassa, pré-tratamento da biomassa, imobilização e tempo de 

contato. Um fator importante que tem incentivado a investigação do processo 

biossortivo é o tipo de biossorvente utilizado. Na literatura há uma grande 



25 

diversidade de materiais biológicos que têm sido investigados como 

biossorventes, os que incluem biomassa microbiana (bactérias, archaea, 

cianobactérias, fungos filamentosos e leveduras), algas, resíduos industriais e 

agrícolas (cascas de frutas e vegetais, serragem, cascas de árvores, sementes) e 

outros (PARK et al., 2010).  O uso de biossorventes de origem microbiana, 

particularmente de fungos filamentosos, confere ao processo biossortivo certas 

vantagens relacionadas ao custo-benefício. Por exemplo, o fácil cultivo e a 

obtenção de biomassa de maneira barata em quantidades substanciais como um 

subproduto dos processos de fermentação industrial. Outra vantagem no uso da 

biomassa fúngica está relacionada à alta porcentagem de material celular, pois é 

a parede celular que desempenha um papel importante na sorção de metais 

(YAN; VIRARAGHAVAN, 2003; WANG; CHENG, 2009; VIJAYARAGHAVAN; 

BALASUBRAMANIAN, 2015). O desempenho da biomassa pode ser influenciado 

pelo pré-tratamento e sua imobilização. Os tratamentos físicos ou químicos da 

biomassa fúngica podem modificar as características superficiais, expondo ou 

destruindo sítios ativos na parede celular e, como consequência, aumentando ou 

diminuindo a capacidade de adsorção dos íons metálicos, respectivamente 

(DOSTÁLEK, 2011). A imobilização da biomassa em estruturas rígidas criaria um 

material com tamanho de partícula certo, rigidez e porosidade necessárias para 

uso em processos de larga escala (VIRARAGHAVAN; SRINIVASAN, 2011). 

Desta forma, a busca por tecnologias alternativas e inovadoras de tratamento tem 

focado a atenção no uso de materiais adsorventes de baixo custo, que pré-

tratados e imobilizados, permitiram obter um material com potencial de aplicação 

para remover/recuperar íons metálicos em efluentes industriais. Esta é a hipótese 

que se pretende demonstrar nesta tese.  
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1 Metais terras-raras 

 

 Os elementos Terras-raras (TRs) correspondem a um grupo de 15 

elementos químicos denominados lantanídeos, que se estende do Lantânio 

(Z=57) ao Lutécio (Z=71), além dos elementos escândio (Z=21) e o Ítrio (Z=39), 

quimicamente semelhantes aos elementos lantanídeos e tipicamente incluídos 

como elementos terras-raras (CASTOR; HEDRICK, 2006; DUTTA et al., 2016). 

São classificadas usualmente em dois grupos, de acordo com as diferenças em 

suas propriedades químicas: a fração leve compreendendo os elementos 

escândio (Sc), lantânio (La), cério (Ce), praseodímio (Pr), neodímio (Nd), 

promécio (Pm), samário (Sm), európio (Eu), e a fração pesada  onde  estão 

contidos  os  elementos  gadolínio  (Gd),  térbio (Tb),  disprósio  (Dy), hólmio (Ho), 

érbio (Er), túlio (Tm), itérbio (Yb) e lutécio (Lu) (VIERA; LINS, 1997; LONG, et al., 

2012; DUTTA et al., 2016). Segundo CORNELL (1993), esses elementos não são 

particularmente raros quanto o nome do grupo sugere, foram chamados de TRs 

porque a maioria dos elementos que o conformam foram identificados como 

componentes de óxidos em minerais aparentemente raros e para distingui-los dos 

elementos alcalino-terrosos (Mg, Ca, Sr). Todos os elementos com exceção do 

promécio (Pm) estão disponíveis na natureza e encontrados comumente juntos. 

As maiorias destes elementos são mais abundantes do que muitos outros metais 

como, por exemplo, o cobre, zinco, níquel, crômio e chumbo (GOLEV et al., 

2014). Mesmo as dois TRs menos abundantes (Tm, Lu), são quase 200 vezes 

mais comuns que o ouro. Dentro do grupo das TRs, o cério, neodímio e lantânio 

são os elementos mais abundantes na crosta terrestre (HAXEL et al., 2002; 

KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2005). A Figura 1 fornece a abundância (fração do 

átomo) dos elementos químicos na crosta terrestre em função do número 

atômico. 
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 Figura 1 - Abundância dos elementos terras-raras na crosta terrestre. 

 
                                                                              Fonte: HAXEL et al., 2002. 

 

As propriedades físicas e químicas dos lantanídeos são notavelmente 

semelhantes em função de sua configuração eletrônica. Em termos de valência 

de configuração os elementos lantanídeos possuem dois elétrons no orbital 6s 

mais externo e uma ocupação variável do nível 4f (excetuando o lantânio que não 

possui nenhum elétron f no seu estado fundamental), resultando na configuração 

eletrônica [Xe] 4fn 5s2 5p6 5d0-1 6s2 (MARTIN; SOLANI, 2005).  

A química das TRs é essencialmente iônica e seu comportamento é 

determinado principalmente pelo tamanho de seus cátions trivalentes. Em 

condições geológicas, o estado de oxidação trivalente é o mais característico para 

todas as TRs e o mais estável termodinamicamente. Alguns lantanídeos podem 

apresentar os estados R2+ e R4+, mas estes íons são sempre menos estáveis que 

os cátions trivalentes. Além de um estado de oxidação trivalente, Sm, Eu e Yb 

exibem bivalência, enquanto Ce, Pr e Tb  podem ocorrer no estado tetravalente. 

Outros lantanídeos como Sc, Y, La, Gd e Lu formam apenas íons R3+, pois a 

retirada de três elétrons conduz à configuração do gás nobre (ABRÃO, 1994). 

Uma propriedade particular das TRs é a contração lantanídica que permite 

a diminuição constante do raio iônico conforme o aumento do número atómico de 

lantânio para lutécio, o que leva ao preenchimento gradual do orbital interno 4f 

(KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2005; SOUSA-FILHO; SERRA, 2014). A causa 

principal da contração lantanídica é a blindagem imperfeita de um orbital por outro 
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no mesmo orbital f, observando assim uma mudança na química destes 

elementos (ABRÃO, 1994; MARTIN; SOLANI, 2005). Por exemplo, a basicidade 

produto da contração lantanídica decresce ao longo da série, e esta diferença de 

basicidade é relevante para os processos de extração metalúrgica, através da 

separação por métodos de fracionamento (MARTIN; SOLANI, 2005; 

KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2005). 

Enquanto à basicidade, é uma consequência da contração lantanídica e 

esta relacionada ao tamanho do raio iônico.  Diz-se que os elementos do grupo 

das TRs são mais básicos do que os elementos do Grupo III, mas menos do que 

os alcalino-terrosos. Por exemplo, o hidróxido de lantânio é considerado tão 

básico quanto o hidróxido de amônio (ABRÃO, 1994). Na ordem decrescente de 

basicidade são organizados da seguinte forma: 

La3+ > Ce3+ > Pr3+ > Nd3+ > Pm3+ > Sm3+ > Eu3+ > Gd3+ > Tb3+ > Dy3+ > Ho3+ > Y3+ 

>Er3+ > Tm3+ > Yb3+ > Lu3+ > Sc3+. 

A basicidade dos elementos lantanídeos, também pode ser afetada pelo 

estado de oxidação do elemento; maior basicidade para elementos trivalentes, um 

pouco maior para os elementos bivalentes e um pouco menor para os 

tetravalentes (KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2005). A diminuição da basicidade é 

responsável pela separação destes elementos por métodos de fracionamento e 

pelas pequenas variações nas propriedades ao longo da série (MARTIN; SOLANI, 

2005). As comparações de basicidade para as TRs também podem ser feitas em 

termos dos valores de pH, esta comparação, do ponto de vista experimental, é 

muito importante, pois permite conhecer os pH de precipitação para as diferentes 

formas de TRS (MOELLER; KREMERS, 1944; ABRÃO, 1994). Os valores do pH 

de precipitação de algumas das TRs trivalentes são mostrados na Tabela 1. 
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 Tabela 1 - Valores dos pHs de precipitação das TRs trivalentes. 

Elemento pH 

 NO3
- Cl- C2H3O2 SO4

- 

La 7,82 8,03 7,93 7,61 

Ce 7,60 7,41 7,77 7,35 

Pr 7,35 7,05 7,66 7,17 

Nd 7,31 7,40 7,59 6,95 

Sm 6,92 6,83 7,40 6,70 

Eu 6,82 - 7,18 6,68 

Gd 6,83 - 7,10 6,75 

Y 6,95 6,78 6,83 6,83 

Er 6,76 - 6,59 6,50 

Tm 6,40 - 6,53 6,21 

Yb 6,30 - 6,50 6,18 

Lu 6,30 - 6,46 6,18 

Sc - - 6,10 - 

Fonte: Adaptado de ABRÃO, 1994 e MOELLER; KREMERS, 1944. 

 

 

 As TRs nunca são encontradas como metais puros, ao contrário, são 

encontrados em uma variedade de minerais preferencialmente na forma de 

carbonatos, óxidos, silicatos, fosfatos e haletos (JORDENS; CHENG; WATERS, 

2013; DUTTA et al., 2016). Atualmente são conhecidos cerca de 250 minérios 

contendo TRs, mas não como constituintes essenciais. Desse total, 55 são os 

mais comuns (VIERA; LINS, 1997; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013). Uma 

listagem de alguns dos principais minérios portadores de terras raras, juntamente 

com fórmulas químicas e o conteúdo de óxido de terras raras associadas são 

apresentadas na Tabela 2.  
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  Tabela 2 - Principais minérios contendo TRs.  

Forma química Minério Fórmula química  % peso 

aproximado 

de OTRs 

 

ÓXIDO 

Cerianita 

Fergusonita 

Loparita 

Samarskita 

(Ce4+,Th)O2 

 (Ce, La, Y)NbO4 

(Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3 

(Y, Ce, Fe2+, Fe3+, U,Th, 

Ca)(Nb,Ta,Ti)O4 

63 

53 

30 

24 

 

Carbonatos 

Ancilita 

Bastnasita 

Parisita 

Sinchisita 

Sr(Ce,La)(CO3)2OH.H2O 

(Ce, La)(CO3)F 

Ca(Ce, La)2(CO3)3F2 

Ca(Ce, La)(CO3) 2F 

46 – 53 

70 - 74 

59 

49 – 52 

 

Fosfatos 

Britholita 

Churchita 

Florencita 

Monazita 

Rabdofanita 

Xenotima 

(Ce,Ca)5 (SiO4 ,PO4 )3 (OH,F) 

YPO4 H2O 

(La,Ce,Nd)Al3(PO4)2(OH)6 

(Ce,La,Nd,Th)PO4 

(La,Ce)PO4 ·H2O 

YPO4 

56 

51 

32 

35 - 71 

65 

52 – 67 

Silicatos Allanita 

Cerita 

Cheralita 

Chevkinita 

Gadolinita 

(Ce,Ca,Y)2(Al,Fe2+,Fe3+)3(SiO4 )3(OH) 

Ce9 Fe3+(SiO2 )6 [(SiO3 )(OH)](OH)3 

(Ca,Ce,Th)(P,Si)O4 

(Ca,Ce,Th)4(Fe2+,Mg)2(Ti,Fe3+)3Si4O22 

Y2 Fe2+Be2 Si2 O10 

38 

70 

31 

42 

40 – 60 

Haletos Fluocerita 

Gagarinita 

(Ce,La)F3 

NaCaY(F,Cl)6 

83 

38 

Fonte: LONG et al., 2012; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013; ANTONIASSI, 2017. 

 

Outros minérios contendo TRs, como apatita, eudalita, florenita, perovskita, 

zircão são considerados potenciais recursos para obtenção de TRs 

(KRISHNAMURTHY; GUPTA, 2005). A produção conhecida de terras-raras é 

obtida principalmente de seis fontes: monazita, bastnaesita, xenotima, loparita, 

apatita e argilas iônicas. Destes, a bastnaesita, monazita e xenotima, são 

consideradas as fontes principais para extração de TRs, representando 95% das 

reservas conhecidas de TRs do mundo (VIERA; LINS, 1997; MASSARI; 

RUBERTI, 2013; CHELGANI et al., 2015). Estás fontes principais de TRs estão 

localizadas na China e os Estados Unidos HAXEL et al., 2002. 

A bastnaesita é um fluorocarbonato de terras-raras com pouca presença de 

tório (elemento radioativo), contêm de 70% de óxido de TR em sua composição, 

majoritariamente os elementos da fração leve das terras-raras (Ce, La, Nd, Pr). 
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Apresentando: 32% de La, 49% de Ce, 4,4 de Pr e 13,5% de Nd (VIERA; LINS, 

1997; HABASHI, 2013). 

A monazita é um ortofosfato com conteúdo de óxidos de TRs bastante 

semelhante à bastnaesita, contém de 70% de óxido de terras-raras em sua 

composição. A monazita apresenta: 23% de La, 46,5% de Ce, 5,1 de Pr, 18,4% 

de Nd. Geralmente também contém tório e/ou urânio em quantidades muito 

baixas, o que pode tornar ao mineral radioativo (KRISHNAMURTHY; GUPTA, 

2005; HABASHI, 2013). 

A xenotima é um mineral de fosfato de ítrio e outros elementos da fração 

pesada das terras-raras, com 67% de óxido de TRs e teores de Ce, La, Pr, Nd 

muito inferiores a monazita ou bastnaesita. A xenotima é uma fonte importante da 

fração pesada das terras-raras, juntamente com as argilas iônicas (VIERA; LINS, 

1997; JORDENS; CHENG; WATERS, 2013). 

Estima-se que as reservas globais de minérios de terras raras totalizam 

120 milhões de toneladas, concentradas em poucos países (China, Brasil, 

Tailândia, Rússia, Austrália, EUA, Índia e outros), sendo que a China ocupa a 

primeira posição, com 37%. O maior depósito de terras raras do mundo (mina 

Bayon Obo), esta localizado nas regiões da Mongólia interior (China), contendo 

44 milhões de toneladas de reservas de terras raras na forma de minério de 

bastnaesita. A Tabela 3 apresenta as reservas mundiais de TRs, a distribuição 

porcentual registradas no ano 2017, assim como os principais países 

produtores (OBER, 2018). 

 

Tabela 3 - Reserva mundial de terras-raras estimadas no ano 2017. 

 

Pais 

Reserva Mundial 

(103 tonelada) 

 

% 

Austrália 3,400 2,83 

Brasil 22,000 18,33 

China 44,000 36,67 

Índia 6,900 5,75 

Rússia 18,000 14,87 

Vietnam 22,000 18,33 

Outros 4,760 3,96 

Total 120,000 100 

 

Fonte: OBER, 2018. 
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Dentre os países com importantes reservas de TRs, destaca-se o Brasil. 

De acordo com os dados mais recentes da US Geological Survey (OBER, 2018), 

as reservas de TRS totalizam 22.000.000 t (Tabela 3). No Brasil, a exploração 

das terras-raras iniciou-se ao final do século XX, com a retirada de monazita da 

praia de Prado na Bahia (SOUSA-FILHO; SERRA, 2014). Segundo LOUREIRO 

(1994), o Brasil tem o enorme potencial para produzir TRs, destacando a 

existência de três depósitos (Catalão I (GO), Araxá (MG) e Poços de Caldas – 

Morro do Ferro) e numerosas ocorrências (LIMA, 2012; LOURERIO: SANTOS, 

2013). As ocorrências de TRs situam-se principalmente ao longo da zona litoral 

dos estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Bahia. Outras zonas de 

ocorrência encontra-se em: Catalão (GO), Araxá (MG), Poços de Caldas (MG), 

Tapira (MG), Vale do Sapucaí (MG), Jacupiranga (SP), Mato Preto (PR), São 

Francisco do Itabapoana (RJ). Outras reservas, ainda não aprovadas pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), encontram-se na província 

mineral de Pitinga, em Presidente Figueiredo (AM), e Catalão (GO) (LOURERIO: 

SANTOS, 2013; ANDRADE, 2015). A monazita é o principal depósito minério de 

TRs no Brasil, constituído principalmente por cério, lantânio e neodímio e outros 

metais em pequenas porcentagens, como mostrado na Tabela 4. 

 

 

 Tabela 4 - Porcentagem de TRs contidos na monazita do Brasil. 

Elemento 

 

% em monazita  Elemento % em monazita 

Cério 47,00  Gadolínio 1,00 

Lantânio 24,00  Disprósio 0,40 

Neodímio 18,50  Érbio 0,10 

Preseodímio 4,50  Európio 0,10 

Samário 3,00  Térbio 0,10 

Ítrio 1,40  Itérbio  0,02 

Fonte: Modificado de CASTOR; HEDRICK, 2006; KUMARI et al., 2015. 

 

No Plano Nacional de Mineração - 2030 do Ministério de Minas e Energia 

do Brasil (MME - 2010), os metais de TRs estão classificados como “minerais 

estratégicos”, associado ao conceito de minerais escassos, essenciais ou críticos 

para o país. De acordo ao PNM – 2030, as TRs, são minério cuja demanda é 
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crescente e que deverá se expandir ainda mais nas próximas décadas por causa 

do uso em produtos de alta tecnologia (MME, 2010). 

Devido a suas diversas propriedades químicas, elétricas, metalúrgicas, 

magnéticas, ópticas e catalíticas, os elementos TRs são essenciais para a 

fabricação de um conjunto diversificado e em expansão de produtos e dispositivos 

eletrônicos de alta tecnologia (ANASTOPOULOS; BHATNAGAR; LIMA, 2016; 

DUTTA et al., 2016; PAULICK; MACHACEK, 2017).  A demanda por TRs é 

altamente variável e várias combinações de elementos são usadas em diferentes 

indústrias. A Figura 2 mostra as diversas aplicações dos metais terras-raras.  

Figura 2 - Aplicações dos metais terras-raras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adaptado de: https://etn-demeter.eu/what-are-rare-earth-elements-rees/. 

 

Apesar de suas propriedades químicas básicas semelhantes, cada TR 

exibe características únicas para aplicações específicas e, geralmente não pode 

ser substituído por outro (GOLEV et al., 2014). Por exemplo, os fabricantes de 

fósforo necessitam de térbio (Tb) e európio (Eu), dois dos menos abundantes TRs 

e, portanto, serão mais afetados por questões de fornecimento de TRs do que um 

fabricante de catalisadores requerendo lantânio (La) e cério (Ce), que são uma 

ordem de magnitude mais abundante (JORDENS; CHENG; WATERS, 2013). 
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Como resultado da especificidade, os elementos de TRs são considerados o 

grupo de matérias prima mais críticas, devido à falta de substitutos compatíveis e 

a monopolização das fontes de fornecimento (GOLEV et al., 2014). De acordo 

com o relatório apresentado pelo Departamento de Energia dos EUA (U.S DOE, 

2011), o grupo de TRs críticos compreende cinco elementos: neodímio, európio, 

térbio, disprósio e ítrio. A Figura 3 ilustra a matriz de criticidade de médio prazo, 

mostrando os cinco elementos mais críticos de TRs. 

 

 Figura 3 - Matriz de criticidade de médio prazo entre o ano 2015 - 2025, 
mostrando os cinco elementos mais críticos de TRs. 
 

 
                      Fonte: U.S DOE, 2011. 

 
 

Além de possuir os maiores depósitos de TRs, a China é o maior 

fornecedor de TRs. Entrou gradualmente no mercado internacional de terras raras 

desde os anos 80, e sua produção manteve-se em posição de liderança absoluta 

desde 1986. Atualmente produz 105.000 t/ano de terras-raras, representando o 

81% da oferta mundial (OBER, 2018).  

Desde 2010, a dominação absoluta da China na produção de TRs, 

agravada pelo aumentou nos impostos de exportação e a redução significativa 

nas cotas de exportação levantou preocupações severas de assegurar o 

suprimento de TRs em alguns países como EUA, Japão, União Europeia, entre 

outros. Isso resultou em aumentos vertiginosos nos preços e déficit de oferta para 

a maioria das TRs, levando a inúmeras novas empresas de TRs em todo o mundo 

a realizar investimentos em explorações geológicas adicionais e desenvolvimento 

de tecnologia. Ao mesmo tempo, as dificuldades de fornecimento forçaram os 
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usuários a jusante das TRs a investir no desenvolvimento de tecnologias de 

reciclagem e opções de reutilização para esses elementos (GOLEV et al., 2014). 

O alto valor de mercado que os elementos de TRs apresentam se deve 

principalmente aos custosos e complexos processos de extração, separação e 

purificação (DUTTA et al., 2016).   

O crescimento na demanda por esses materiais é certamente um fator 

preocupante em muitos países. Outros fatores como o rápido consumo das 

reservas naturais disponíveis e a ausência de depósitos economicamente 

exploráveis, tornam necessário o desenvolvimento de tecnologias focadas na 

recuperação de metais terras-raras, a partir recursos de origem antropogênico, 

como resíduos sólidos urbanos, aterros sanitários, solos metalíferos, reciclagem 

comercial da sucata de produtos eletrônicos e águas residuais industriais 

(MASSARI; RUBERTI, 2013; BINNEMANS et al., 2013a, b, c; GOODENOUGH; 

WALL; MERRIMAN, 2018).   

A necessidade de reciclagem é, em parte, impulsionada pelo rápido 

aumento na demanda e escassez de recursos, combinado com questões de 

segurança do abastecimento, um problema exacerbado pelas restrições 

adicionais de exportação impostas pela China (BINNEMANS et al., 2013a). A 

opção de reciclagem, no entanto, oferece várias vantagens, incluindo menor 

impacto ambiental, menor dependência da exportação chinesa e os materiais 

de alimentação podem estar livres de contaminantes radioativos (por exemplo, 

Th e U) (HAQUE et al., 2014). Na realidade, a reciclagem comercial de TRs 

ainda é extremamente baixa. Apesar da existência de uma vasta literatura que 

lida com esforços de pesquisa (principalmente em escala de laboratório) sobre 

reciclagem de TRs, é difícil conseguir levar o processo a escala industrial. Isso se 

deve principalmente às dificuldades tecnológicas e, principalmente, a falta de 

incentivos (BINNEMANS et al., 2013b). 

O risco de fornecimento de alguns elementos de terras-raras é um fator 

estimulante para o desenvolvimento de métodos inovadores de reciclagem de 

TRs presentes em concentrações baixas, mas em volumes muito grandes em 

uma infinidade de resíduos de processos industriais como fosfogesso, resíduos 

de bauxita (lama vermelha), rejeitos de minas, cinzas de carvão, cinzas de 

incineradores e correntes de águas residuais (efluentes da indústria de 

mineração) (BINNEMANS et al., 2015; TAYAR, 2018). As águas residuais da 
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indústria de mineração são fontes importantes de metais terras-raras, mas o 

potencial desse fluxo de resíduos para a recuperação de TRs tem sido pouco 

explorado.  

Existem vários métodos que são utilizados para separar, purificar e pré-

concentrar as TRs, tais como cristalização e precipitação fraccionada, troca 

iônica, extração por solventes, oxidação/redução e o tratamento eletroquímico 

(BINNEMANS et al., 2013b; IZATT et al., 2016).  Entretanto, a aplicação desses 

processos de tratamento é por vezes limitada, devido a restrições tecnológicas ou 

econômicas, o que os torna inexequíveis para serem utilizados em larga escala. A 

Tabela 5 resume as principais vantagens e desvantagens dos métodos 

comumente utilizados. 

 
 Tabela 5 - Vantagens e desvantagens dos métodos convencionais utilizados para 

remover metais de sistemas aquosos. 

 

Método Desvantagens Vantagens 

Precipitação 

química 

- Difícil separação; 

- Produz resíduos sólidos; 

- Pouco eficaz para  

  concentrações baixas de  

  metal (1-100 mg/L) 

- Simplicidade; 

- Relativamente barato. 

Tratamento 

eletroquímico 

- Aplicável em altas 

  concentrações  de metal; 

- Sensível à presença de  

  Interferentes; 

- Pouco eficaz para  

  concentrações baixas de  

  metal (1-100 mg L-1). 

- Alto índice de recuperação  

  do metal. 

Osmose inversa - Alto consumo de energia; 

- Aplicação de altas pressões  

  (20–100  bar); 

- Pouca durabilidade das  

  membranas;  

- Alto custo. 

- Efluente puro, disponível   

  para reciclagem; 

- Eficaz a altas temperaturas. 

Troca iônica - Sensível à presença de  

  interferentes;  

- Resinas de alto custo. 

- Nenhuma geração de lodo; 

- Possível recuperação do  

  metal. 

 

Fonte: BARAKAT, 2011; BINNEMANS et al., 2013b. 
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Embora muitas técnicas possam ser empregadas para o tratamento de 

águas residuais contendo metais, é importante observar que a seleção do 

tratamento mais adequado depende da concentração inicial do metal e do 

desempenho geral do tratamento comparado a outras tecnologias (KURNIAWAN 

et al., 2006). Os processos convencionais são mais adequados para o tratamento 

de efluentes contendo elevadas concentrações de metal. Por outro lado, em 

baixas concentrações, essas técnicas tornaram-se custosos, não eficientes ou 

requerem o uso de condições agressivas (DEMIRBAS, 2008). Diante disso, surgiu 

a necessidade de desenvolver métodos mais efetivos e econômicos para remover 

terras-raras de sistemas aquosos, como por exemplo, efluentes de indústrias de 

mineração (VEGLIO; BEOLCHINI, 1997). Dentre os vários métodos disponíveis, a 

biossorção constitui uma alternativa mais promissora por ser considerada uma 

tecnologia eficiente, economicamente viável e ecologicamente sustentável 

(ZOUBOULIS; LOUKIDOU; MATIS, 2004; DAS; DAS, 2013). 

 

2.2 Biossorção 

 

A evidencia do uso de biomassa como um material  para descontaminação 

ambiental existe desde o início do século XX, quando ARDEN; LOCKETT (1914) 

descobriram que certos tipos de bactérias (M-7) vivas eram capazes de recuperar 

nitrogênio e fósforo do esgoto bruto quando era misturado em um tanque de 

aeração (ALLEMAN; PRAKASAM, 1983; SAMEERA et al., 2011). No entanto, 

quase quatro décadas depois, ULLRICH; SMITH (1951) desenvolveu um novo e 

melhorado processo para o tratamento de esgoto e resíduos de origem 

doméstica, o qual era constituído por um sistema de lodos ativados de tipo 

biológico colocado em contato íntimo com o esgoto não tratado (ULLRICH; 

SMITH, 1951; SAWYER, 1965). O processo é estruturado em torno do conceito 

de bioacumulação e ainda é amplamente utilizado em plantas de tratamento de 

águas residuais (LESMANA et al., 2009; SAMEERA et al., 2011). Não foi até o 

final dos anos 1970, quando os cientistas notaram a característica de sequestro 

na biomassa morta também apresentava capacidade de ligar metais na 

superfície, o que resultou em uma mudança no conceito de bioacumulação para a 

biossorção (SAMEERA et al., 2011). Uma grande contribuição para a história da 

biossorção foi feita a partir de 1990, pelo grupo de pesquisa do prof. Bohumil 
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Volesky, da Universidade McGill, no Canadá. Seus trabalhos forneceram muitas 

bases teóricas e avaliações do desempenho do processo biossortivo, além de 

fazer as primeiras tentativas de comercializá-lo (LESMANA et al., 2009; 

CHOJNACKA, 2010). Volesky (1990) em seu livro Biosorption of Heavy Metals 

definiu o conceito de biossorção como: 

¨Capacidade que tem certos tipos de biomassa microbiana 

(bactérias, fungos, leveduras e microalgas) para reter quantidades 

relativamente altas de íons metálicos pela sorção/complexação 

passiva¨. 

De um modo geral, pode-se dizer que a biossorção é definida como um 

processo físico-químico no qual, sólidos de origem biológica (biomassa) são 

usados para concentrar superficialmente íons metálicos existentes num ambiente 

aquoso, por meio de ligações passivas que não envolva energia metabólica 

(COSSHICH, 2000; LESMANA et al., 2009;  NASCIMENTO et al., 2014). O 

conceito mais atual de biossorção inclui a utilização de subprodutos ou materiais 

residuais de processos industriais de larga escala (AHALYA: RAMACHANDRA; 

KANAMADI, 2003), como exemplo, resíduos industriais (fermentação, lamas 

anaeróbias) (HAWARI; MULLIGAN, 2006; ZHANG et al., 2014; WEI et al., 2016), 

resíduos agrícolas (palha de arroz, farelo de trigo, polpa de beterraba, casca de 

soja, casca de amendoim, fibra de coco, resíduos de chá, serragem, casca de 

banana, casca de melancia, bagaço de cana, resíduo de repolho) (WITEK-

KROWIAK., et al., 2011; LIU et al., 2012; TAŞAR et al., 2014: YUVARAJA et al., 

2014; HOSSAIN et al. 2014). 

O uso de biomassa inativa (morta) na biossorção é mais vantajoso para o 

tratamento de águas residuais, pois não é afetada pela toxicidade do metal, não 

requer um fornecimento de nutrientes e pode ser regenerado e reutilizado por 

muitos ciclos (AKSU, 2002). As principais vantagens da biossorção em relação 

aos métodos de tratamento convencionais incluem (AHALYA: RAMACHANDRA; 

KANAMADI, 2003; SAMEERA et al., 2011) : 

• Baixo custo operacional;  

• Alta eficiência no tratamento de efluentes diluídos; 

• Eliminação seletiva de metais pesados sob ampla faixa de pH; 

• Minimização do volume de lodo químico e / ou biológico; 

• Nenhum requerimento nutricional quando a biomassa se encontra inativa; 
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• Regeneração do biossorvente. 

 

Essas vantagens têm servido como incentivo para o desenvolvimento do 

processo de biossorção em larga escala visando a diminuição da poluição, a 

recuperação e reutilização de metais presentes em efluentes industriais 

(KRATOCHVIL; VOLESKY, 1998; CHOJNACKA, 2010). Da mesma forma, prevê-

se que o processo de biossorção seja uma tecnologia promissora para remover 

outros contaminantes como corantes e produtos farmacêuticos (LESMANA et al., 

2009). 

O processo de biossorção envolve duas fases: sólida (sorvente ou 

biossorvente) e líquida (solvente, normalmente água), contendo a espécie a ser 

sorvida (sorbato, íons metálicos). Este processo é continuo, até que ocorra o 

equilíbrio entre a concentração do adsorbato dissolvido em solução e a 

concentração do adsorbato presente no biossorvente (concentração de equilíbrio) 

promovida pela saturação do adsorbato sobre o biossorvente. O grau de afinidade 

do sorbato pelo adsorvente determina sua distribuição entre as fases sólida e 

líquida (KRATOCHVIL; VOLESKY, 1998; AHALYA; RAMACHANDRA; 

KANAMADI, 2003; FARIAS, 2014). Os mecanismos pelos quais a biomassa 

captura os íons metálicos são descritos na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Mecanismos e características dos processos de biossorção. 

Tipo de adsorção Mecanismo Características 

Química Complexação 
Formação de compostos devido à 
associação de duas ou mais 
espécies. 

Química Coordenação 
Átomo central de um complexo 
unido a outros átomos por ligações 
covalentes 

Química Quelação 
Formam-se quelatos que são 
complexos nos quais há um 
composto orgânico ligado ao metal 

Química Troca iônica 

Intercâmbio de íons que se 
encontram formando espécies 
moleculares ou atômicas com a 
perda ou ganho de elétron. 

Física Adsorção 
Moléculas ligam-se a uma 
superfície sólida, devido às 
interações eletrostáticas. 

Física Microprecipitação 

 
Ocorre quando há variação nas 
condições do sistema próximo da 
superfície da biomassa, como 
exemplo, a variação do pH que 
pode levar a uma precipitação. 
 

Fonte: CONICELLI, 2017. 

A remoção de metais é fortemente influenciada por parâmetros físico-

químicos que afetam a capacidade do biossorvente para sequestrar metais do 

ambiente aquoso (VOLESKY, 1990). Os seguintes fatores afetam o processo de 

biossorção (AKSU; SAG; KUTSAL, 1992; VEGLIO; BEOLCHINI, 1997; GAO; 

WANG, 2007; DAS; VIMALA; KARTHIKA, 2008; FAROOQ et al., 2010; ABBAS et 

al., 2014; NASCIMENTO et al., 2014; WON et al., 2014; SULAIMAN, 2015):  

 

 pH da solução:  Entre todos os parâmetros, o pH da solução é 

considerado um dos mais importantes fatores ambientais que afetam o processo 

biossortivo. Este fator é capaz de influenciar não só o estado de dissociação do 

local de ligação, mas também a química da solução do metal alvo em termos de 

hidrólise, complexação por ligantes orgânicos e/ou inorgânicos, potenciais redox, 

precipitação, especiação e a disponibilidade do metal para biossorção 
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(ESPOSITO; PAGNANELLI; VEGLIÒ, 2002). (FIOL et al., 2006; MACK et al., 

2007). Isso explica a sorção específica de algumas espécies de metal ao invés de 

outras, em diferentes condições de pH (GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ; 2003). A 

biossorção de cations de metais basicos geralmente ocorre na faixa de pH 3-7. 

De acordo a MADRID; CAMARA (1997),  resposta dos íons metálicos a um 

processo de biossorção permitiu a classificacao de íons metálicos em três 

classes, dependendo de seu comportamento em um pH especifico. Os metais da 

classe I (Al3+, Cu2+, Cr3+, Co2+, Fe 3+, Ni 2+, Pb2+, UO2
2+ e Zn 2+) estão fortemente 

ligados a pH quase neutro, mas não estão ligados ou são facilmente removidos 

do biossorvente a pH<2. Acredita-se que isso seja devido a interações 

eletrostáticas entre os íons metálicos após a ionização de grupos funcionais 

químicos, como os carboxilatos, nesses valores de pH quase neutros (MACK et 

al., 2007). Os metais de classe II ((PtCl4
2−, CrO4

2− e SeO4
2− ) exibem o 

comportamento oposto aos metais de classe I (MADRID; CAMARA, 1997). Eles 

estão fortemente ligados em pH baixo e fracamente em pH > 5 (MACK et al., 

2007). Os metais Classe III são os mais fortemente ligados de todos os metais, já 

que sua ligação é independente do pH (Ag+ , Hg2+ e AuCl4
-) (MADRID; CAMARA, 

1997). A maioria dos íons metálicos presentes como ânions em solução se 

enquadram nas classes II e III (MACK et al., 2007). 

 Temperatura do sistema: a eficiência de biossorção permanece inalterada 

na faixa de 20 a 35 °C. A alteração na temperatura de um processo conduz a uma 

mudança principalmente da constante de velocidade de adsorção. Um aumento 

na temperatura pode afetar a solubilidade do adsorbato e ocasionar aumento da 

energia cinética, a mobilidade da espécie metálica, a taxa de difusão 

intraparticular do adsorbato.  

 Pré-tratamento efetuado na biomassa: a capacidade de adsorção de 

uma biomassa normalmente pode ser melhorada pelo pré-tratamento usando 

métodos físicos ou químicos. Quimicamente, a modificação é geralmente 

realizada adicionando-se alguns produtos químicos como: NaOH, HCl, CaCl2, 

CH3OH, CH2O2, CH2O ou outros produtos químicos, enquanto que no método 

físico, o pré-tratamento pode ser autoclavagem, secagem, liofilização e fervura 

(LESMANA et al., 2009; MACEK; MACKOVA, 2011. A aplicacao de pré-

tratamentos na biomassa, além de permitir a substituiçao de grupos funcionais 

especificos, pode remover as impurezas presentes na superficie da biomassa. 
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 Propriedades do adsorvente: A natureza físico-química da biomassa é 

fator determinante. A capacidade de adsorção e a taxa de retenção dependem da 

área superficial específica, porosidade, volume específico de poros, dos grupos 

funcionais presentes na superfície do biosorvente e da natureza do material. 

 Concentração de adsorvente: A dosagem de um biossorvente influencia 

fortemente a eficiência do processo de biossorção. Um aumento na concentração 

de biomassa geralmente aumenta a quantidade de soluto adsorvido. Devido ao 

aumento da área de superfície do biossorvente, que por sua vez aumenta o 

número de sítios de ligação. Por outro lado, a quantidade de soluto adsorvido por 

unidade de peso do biossorvente diminui com o aumento da dosagem do 

biossorvente, o que pode ser devido à interação complexa de vários fatores. Um 

fator importante nas altas concentrações do adsorvente é que o soluto disponível 

é insuficiente para cobrir completamente os sítios ligantes disponíveis, geralmente 

resultando em baixa adsorção de soluto. Além disso, a interferência entre os 

locais de ligação devido ao aumento da concentração do biossorvente não pode 

ser anulada, pois isso resultará em uma baixa adsorção específica (DAS, 2010; 

DAS; DAS, 2013).  

 Concentração inicial do íon: O efeito da concentração inicial de íons 

metálicos depende da relação imediata entre a concentração do metal e os locais 

disponíveis na superfície do adsorvente. Isso ocorre porque em concentrações 

iniciais baixas de soluto, a razão entre as moles iniciais de soluto e a área de 

superfície disponível é baixa; subsequentemente, a adsorção torna-se 

independente da concentração inicial de metal. No entanto, em concentrações 

mais elevadas, os locais disponíveis para adsorção tornam-se menos numerosos 

em comparação com os moles de soluto presente. Portanto, a remoção do soluto 

depende fortemente da concentração inicial do soluto (DAS, 210). 

 Presença de outros íons: Uma das principais complicações na aplicação 

da biossorção às condições industriais é a presença de outros íons metálicos (por 

exemplo, Cl- e NO3
-) no efluente a ser tratado. Estes, muitas vezes, competem 

com o metal de interesse por sítios de ligação. 

 Estudos realizados demostraram que variações no pH da solução afetam a 

adsorção dos íons metálicos na biomassa, pois determina a carga da superfície 

do adsorvente e governa as interações eletrostáticas entre o adsorvente e o 

adsorbato (NASCIMENTO et al, 2014). Concentrações elevadas de hidróxidos em 
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solução irão complexar com o metal levando a sua precipitação na forma de 

óxidos ou hidróxidos metálicos, acarretando uma diminuição na capacidade 

biossortiva da biomassa. Já em baixos valores de pH, também há uma redução 

no potencial de interação do metal com a superfície celular do biossorvente 

devido, provavelmente, à protonação dos grupos carboxílicos (HUANG et al., 

1988, FOUREST; ROUX, 1992; KAPOOR et al., 1999; CAPORALIN, 2011 ). 

 

 

2.3 Biossorventes: Fungos filamentos 

 

O primeiro grande desafio para o sucesso do processo de biossorção é 

selecionar os tipos mais promissores de biomassa a partir de um conjunto 

extremamente grande de biomateriais prontamente disponíveis e baratos 

(KRATOCHVIL; VOLESKY, 1998). Fatores como: o desempenho, abundância, 

custo de processamento, seletividade pelos metais e a regeneração do material, 

influenciam na escolha e viabilidade de materiais naturais como biossorventes 

(BAILEY et al., 1999). Embora muitos materiais de origem biológica tenham a 

capacidade de complexar/coordenar metais, somente aqueles com capacidade de 

complexar/coordenar suficientemente alta e seletiva são adequados para uso em 

um processo de biossorção em larga escala (WANG; CHEN, 2009).  Existe um 

grande volume de estudos sobre o desempenho de diferentes biossorventes, mas 

trabalhos realizados até o momento mostraram que cada biossorvente tem suas 

próprias características individuais (VOLESKY; HOLAN, 1995).  

A aplicação de microrganismos como biossorventes para a remoção de 

metais tem sido objeto de estudo de muitas pesquisas. Muitas delas, incluindo 

bactérias (SILVA et al., 2009; OVES  et al., 2013; RAJESH et al., 2014), fungos 

(LUO; XIAO, 2010; GHARIEB et al., 2014; SANA et al., 2015; SHAHVERDI et al., 

2015), leveduras (OZER; OZER , 2003; WANG; CHEN, 2006; DI CAPRIO et al., 

2016) e microalgas (DINIZ; VOLESKY, 2005; VIJAYARAGHAVAN et al., 2011; 

OLIVEIRA; GUIBAL; GARCIA, 2012), os quais têm sido utilizados como 

biossorventes em estudos de biossorção de metais, mostrando resultados muito 

promissores, devido ao seu bom desempenho, baixo custo e alta disponibilidade 

(MICHALAK, 2013). 
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Geralmente, materiais microbianos inativos possuem a propriedade para 

ligar e concentrar metais a partir de soluções aquosas mesmo muito diluídas. A 

biomassa exibe essa propriedade, agindo apenas como uma substância química, 

como um trocador de íons de origem biológica, considerando particularmente a 

estrutura da parede celular responsável por esse fenômeno (ABBAS et al., 2014). 

Isso supõe que o mecanismo de adsorção de íons metálicos depende muito da 

composição química da parede celular (MALIK, 2004).  

Entre os biossorventes microbianos mais promissores para remoção de 

metais, os fungos tem recebido uma especial atenção devido à presença 

abundante de material celular com excelentes propriedades ligantes de íons 

metálicos. De acordo com a vasta literatura sobre o tema, fungos filamentosos e 

leveduras têm mostrado, ao longo dos anos, excelentes características 

biossortivas. Algumas espécies do gênero Penicillum spp, Aspergillus spp, 

Thichoderma spp, Rhizopus spp, Mucor spp, Fusarium spp e Neurospora spp são 

comumente utilizados. (KHAMBHATY et al., 2009; LUO; XIAO, 2010; ISKANDAR 

et al., 2011; SIDDIQUEE et al., 2013; SAINI; MELO, 2013; KURNIATI et al., 

2014).  

As aplicações da biomassa fúngica, especialmente formas filamentosas, 

como adsorventes ou trocadores de íons para a remoção de metais de águas 

contaminadas abre uma nova área na biotecnologia (SIEGEL; GALUN; SIEGEL, 

1990). O uso de fungos filamentos no processo biossortivo possui algumas 

vantagens, entre elas, encontram-se, fácil adaptação para crescer sob diferentes 

condições de estresse (pH, temperatura), alta velocidade de reprodução e síntese 

de elevada quantidade de material celular (biomassa). Os processos de 

fermentação industrial podem fornecer um suprimento barato e constante de 

biomassa fúngica, a qual pode ser cultivada em diferentes condições usando 

meios de baixo custo e técnicas de fermentação pouco sofisticadas (KAPOOR; 

VIRARAGHAVAN, 1995; ILHAN et al., 2004 ;YAZDANI et al., 2010; FARIAS.2014; 

Li et al., 2015; SIDDIQUEE et al., 2015).    

A justificativa para o uso de biomassa fúngica como adsorventes de metal 

se deve à presença de uma maior área superficial por volume devido ao seu 

reduzido tamanho e, consequentemente a existência de uma maior superfície de 

contato, a qual pode interagir com os metais da solução (GADD, 2009; WANG; 

CHEN, 2009; AHEMED; KIBRET, 2013; FOMINA; GADD, 2014).  
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Similarmente às algas e bactérias, a parede celular é o principal local de 

deposição de metal nos fungos (VOLESKY, 1990). Conforme a espécie de fungo, 

a parede celular pode conter quantidades variáveis de proteínas, lipídios e 

exopolissacarídeos como glicano, quitosana, celulose e quitina, os quais 

representam sítios ligantes de metal (Figura 4) (WANG; CHENG, 2009; 

VIJAYARAGHAVAN; BALASUBRAMANIAN, 2015). Os polissacarídeos 

constituem até 90% da parede celular fúngica, principalmente de quitina que 

representa de 80-90% do peso seco (REMACLE, 1990; GUPTA; NAYAK; 

AGARWAL, 2015).   

 

 Figura 4 - Representação esquemática dos principais polissacarídeos da parede 

celular fúngica. A estrutura indicada apenas simbolicamente com muitos grupos de OH e 

pequenas moléculas omitidas para maior clareza. Os números em parênteses indicam a 

composição percentual nas paredes. Não são mostradas as proteínas (6-8 %), lipídios (3-

11 %) e a melanina (0-5 %). O grupo amino, indicado aqui como H2N-, pode estar 

presente como H3N
+-, de acordo com o pH do ambiente. 

 

 
Fonte: Adaptado de SIEGEL; GALUN; SIEGEL, 1990. 
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Alguns fungos filamentosos também podem apresentar polímeros 

extracelulares, incluindo os pigmentos associados a parede das hifas, que podem 

potencializar a interação metal-biomassa, devido a presença dos grupos 

funcionais (carboxila, fenólico, hidroxila e amina) presentes na sua estrutura 

(Figura 5), os quais possuem propriedades ligantes de metal e são responsáveis 

pelo aumento da capacidade de ligação metal-biomassa (SIEGEL; GALUN; 

SIEGEL, 1990; FOGARTY; TOBIN, 1996; FOMINA; GADD, 2003; SAINI; MELO, 

2013). 

Figura 5 - Estrutura proposta da melanina. 

 
                                                                               Fonte: FOGARTY; TOBIN, 1996. 

 

Na literatura podem-se encontrar alguns trabalhos que reafirmam o fato da 

presença da melanina potencializar a interação da biomassa com metais. SIEGEl 

et al. (1986) observaram que a biomassa melanizada do fungo Cladosporium 

cladosporoide biossorveu 4 vezes mais Ni, Cu, Zn, Cd e Pb que o fungo não 

pigmentado Penicillium digitatum. Outros estudos como os realizados em nosso 

laboratório por CAPORALIN (2011) e FREITAS (2013), mostraram que o grau de 
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pigmentação da biomassa fúngica de A. nidulans (MEL1) pode ter um efeito 

positivo na capacidade biossortiva de íons Nd3+, La3+, Ce3+. 

O Aspergillus spp. tornou-se um dos gêneros mais conhecidos e 

estudados, a maioria de suas espécies estão envolvidas na área de pesquisa e 

processos industriais como produção de enzimas (xilanasa, lacase), ribotoxinas, 

proteínas antifúngicas e pigmentos (WARD et al., 2005; VISWANATH et al., 2008; 

DAMÁSIO et al., 2011; RIBEIRO et al., 2013; POMBEIRO-SPONCHIADO et al., 

2017). No campo das aplicações ambientais, são poucos os estudos realizados 

envolvendo o uso da biomassa de Aspergillus nidulans para a biossorção de íons 

metálicos (ZHOU, 1999; D´AVOGLIO, 2007; MAHESWARI; MURUGESAN, 2011; 

CAPORALIN, 2011; FREITAS, 2013).  

Pesquisas realizadas em nosso laboratório mostraram o mutante MEL1 do 

fungo Aspergillus nidulans, caracterizado pela alta produção do pigmento DOPA-

melanina, cerca de 94,5  µg  de  pigmento  por  mg  de  massa  micelial  

(GONÇALVES;  LISBOA;  POMBEIROS-PONCHIADO, 2012),  exibiu uma 

capacidade de adsorção aos metais terras-raras superior à de outros  fungos 

testados  (CAPORALIN, 2009;  CAVALLIERI  et al., 2007; D’AVOGLIO, 2007; 

SPONCHIADO; ANDRADE, 2016). Em outro estudo, observamos que a 

biossorção dos metais neodímio e lantânio variou em função da fase de 

crescimento, sendo que a biomassa com 72 horas de crescimento apresentou um 

aumento significativo na capacidade de biossorção (em torno de 75%) comparado 

com a biomassa de 48 horas de crescimento.  Este resultado pode ser explicado 

pela produção do pigmento melanina ocorrer em função do tempo de cultivo, ou 

seja, a biomassa de 48 horas de crescimento apresenta-se pouco pigmentada, 

enquanto que a biomassa com 72 horas de crescimento torna-se escura devido à 

alta produção de pigmento. (CAVALLIERI  et al., 2007; CAPORALIN, 2009). A 

Figura 6 mostra o micélio de Aspergillus nidulans (MEL1) (crescimento de 72 

horas) com depósitos de pigmento nas hifas. 
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Figura 6 - Micélio pigmentado de Aspergillus nidulans (MEL1). Imagem obtida 

através de microscopia ótica com aumento de 400 vezes. 

 

                                                                     Fonte: Próprio autor. 
 
 
 
 
 

2.4 - Modificações da superfície do biossorvente 

 

 

Conforme citado anteriormente, existem vários grupos químicos na 

biomassa que poderiam complexar/coordenar metais, como grupos acetamido de 

quitina (polissacarídeo estrutural do fungo), grupos amino e fosfato em ácidos 

nucléicos, amino, amido, sulfidrila e grupos carboxila em proteínas, hidroxilas em 

polissacarídeos. Os grupos ligantes de metais são diferenciados de acordo a 

natureza do biossorvente. No entanto, deve-se ressaltar que a presença de algum 

grupo funcional não garante sua acessibilidade à sorção, talvez devido a barreiras 

estéricas, conformacionais ou outras (VOLESKY; HOLAN, 1995; WANG; CHEN, 

2009). A Tabela 7 resume os grupos funcionais que podem estar relacionados à 

complexação/coordenação de espécies metálicas. 
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   Tabela 7 - Grupos presentes na biomassa com capacidade para 

complexar/coordenar metais. 

 

Grupo de ligação Formula 
estrutural 

Átomo 
Ligante 

Ocorrência em biomolécula 
selecionada 

 

Hidroxil 

 

 

 

O 

Polissacarídeo 
Ácido urônico 
Polissacarídeo sulfatado 
Aminoácido 

Carbonil (cetona)  O Ligação peptídica 

Carboxíl  O Ácido urônico 
Aminoácido 

Sulfidril (tiol)  S Aminoácido 

Sulfonato  O Polissacarídeo sulfatado 

Tioeter  S Aminoácido 

Amina  N Quitosano 
Aminoácido 

 

Amina secundária 

 

 

 

N 

Quitina 
Peptidoglicano 
Aminoácido 

 

Amido 

 N  
Aminoácido 

Imino  N Aminoácido 

 
Imidazol 

 
 
 
 

N  
Aminoácido 

 
Fosfonato 

  
O 

 
Fosfolipídio 

 
fosfodiester 

 
 

 
O 

 
Ácido teicóico 
Lipopolissacarídeos 

        Fonte: VOLESKY, 2007; ABBAS et al., 2014. 
                                              

 

Várias biomassas microbianas têm diferentes habilidades biossortivas, 

que também variam consideravelmente dentro de cada grupo. No entanto, a 

capacidade de biossorção de cada biossorvente depende de sua composição 

física e química, modificações (pré-tratamento), bem como das condições 

experimentais do processo biosortivo (AYANGBENRO; BABALOLA, 2017). 
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Estudos realizados com biomassa microbiana demostram a importância 

dos grupos amino, carboxílico e hidróxido na biossorção de metais (SINGH; 

PRADHAN; RAI, 2000; DAVIS; VOLESKY; MUCCI, 2003; RIBEIRO et al., 2010; 

LODI et al., 2010;  FERREIRA et al., 2011; SANTOS et al., 2013; PLAZA; VIERA; 

DONATI, 2013; AKBARI et al., 2015). Nas células fúngicas, especificamente na 

parede celular, a composição química e sua organização estrutural é tal que os 

metais podem ser depositados em sua superfície. Isso ocorre porque as 

superfícies de células fúngicas podem ser consideradas como um mosaico de 

diferentes grupos funcionais, onde podem ser formados complexos de 

coordenação com metais. Os metais podem complexar/coordenar a componentes 

como a quitina, quitosana, polímeros fenólicos e melaninas (SAĞ, 2001; GADD, 

1993; GADD, 2009; FOMINA; GADD, 2014). Acredita-se também que o aspartato, 

glutamato e a cisteína desempenham um papel importante na ligação de metais 

(SAĞ, 2001).  

Embora não exista dúvida que a parede celular microbiana seja a principal 

estrutura responsável pela ligação de metais, o conhecimento acerca da 

estruturação química do biossorvente é essencial para modelar e prever seu 

desempenho na remoção de metais dos efluentes industriais (VOLESKY; 

HOLAN, 1995; AYANGBENRO; BABALOLA, 2017). Informações sobre os sítios 

ativos envolvidos na ligação de metais podem ser obtidas pelo uso de uma série 

de ferramentas analíticas sofisticadas. Algumas das técnicas analíticas 

empregadas para investigar a ligação dos metais a grupos funcionais da 

biomassa microbiana podem ser a espectroscopia de fotoelétrons de raios 

X (XPS) e a Ressonância magnética nuclear (RMN). Ambas as técnicas realizam 

um análise da química superficial do material adsorvente (FOMINA; GADD, 2003; 

PARK; YUN; PARK, 2010; MICHALAK; CHOJNACKA; WITEK-KROWIAK, 2013; 

FOMINA; GADD, 2014; NASCIMENTO et al., 2014). 

Apesar de todos os esforços feitos pelos pesquisadores, ainda não foi 

possível identificar o papel de um grupo funcional especifico na ligação metálica, 

isso pode ser devido a diferentes mecanismos de biossorção (adsorção física, 

troca iônica, complexação, precipitação) que podem estar operando juntos em um 

microrganismo particular. Geralmente, a ligação metal-biomassa é inespecífica, o 

que dificulta o estabelecimento do papel dos grupos funcionais (PETHKAR; 

KULKARNI; PAKNIKAR, 2001).  
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Modificações na superfície da biomassa podem originar alterações 

significativas na capacidade biossortiva (FOMINA; GADD, 2014). A Tabela 8 

mostra as diferentes maneiras de manipular a biomassa para melhorar seu 

desempnho. As técnicas de modificação de um sorvente microbiano podem ser 

categorizadas em três grandes grupos: modificação de características químicas, 

físicas e biológicas. Entre estes três métodos, a modificação com compostos 

químicos tem sido mais frequentemente utilizada para estudar o aumento ou 

diminuição da capacidade de remoção de metais.   A finalidade do tratamento é 

alterar as características superficiais do biossorvente, como os grupos funcionais 

presentes no material, o número total de sítios de ligação e / ou tornar mais 

acessíveis os grupos funcionais presentes na biomassa (DINIZ; VOLESKY, 2005; 

WANG; CHEN, 2009; JAVANBAKHT; ALAVI; ZILOUEI, 2014). A Modificação 

química da biomassa pode criar derivados com habilidades e afinidades 

modificadas (GADD,2009). 

 

Tabela 8 - Métodos para modificação do adsorvente. 

Categoria  Métodos detalhados 

Modificação física 

 

    Autoclavagem, vapor, liofilização 

   Secagem térmica, moagem, etc 

 

 

 

 

 
 
Modificação química 
 

 

 

Pré-tratamento 
(lavado). 

- Ácido: HCl, H2SO4, HNO3, ácido cítrico, 
- Álcalis: NaOH, KOH, NH4OH, Ca(OH)2) 
- Solventes orgânicos: metanol, etanol,  
             acetona, tolueno, formaldeído. 
- Outros produtos químicos: NaCl, CaCl2,  
  ZnCl2, Na2CO3, NaHCO3, KOH, H2O2,  

Aumento dos 
grupos de ligação 
(reticulação) 

- Glutaraldeído          - Epicloridrina, 
- Acrilato de metila    - polietilenimina 
- Etilenodiamina        - tripolifosfato etc 

 
Eliminação dos 
grupos 
interferentes 

- Metilação de grupos amina. 
- Acetilação de grupos amina e hidroxila. 
- Esterificação de grupos carbóxilos.  
- Esterificação de grupos fosfato  

Modificação biológica 
(durante o crescimento) 

 

Otimização  
da cultura 

- Otimização de condições de cultura  
   para aumentar a capacidade     
   biossortiva de células. 

  
Engenharia 
genética 
 

- Expressão de proteínas híbridas na  
  superfície das células. 

- Exibição da superfície celular de  
  moléculas de ligação.  

              
Adaptado de: PARK et al., 2010; WON et al., 2014; FOMINA; GADD, 2014. 
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Devido ao importante papel da parede celular na biossorção de metal, as 

modificações físicas da biomassa podem aumentar a capacidade biossortiva. 

Alguns estudos sugerem que o aumento nos níveis de captação de metal pelas 

biomassas tratadas fisicamente (autoclavagem, secagem térmico) é devido ao 

fato da destruição das membranas celulares, como resultado são exposto os 

componentes intracelulares, os quais podem representar mais sítios de ligação 

aos íons metálicos (OMAR et al., 1997; ERRASQUIN; VÁZQUEZ, 2003; PARK et 

al., 2004). Outros estudos sugerem que o tratamento térmico tem o potencial de 

criar mudanças na natureza e concentração de grupos funcionais da superfície 

do adsorvente, aumentar a área superficial e a porosidade de alguns 

adsorventes, resultando em maior capacidade de adsorção (SRIVASTAVA; 

AGRAWAL; MONDAL 2015). 

O pré-tratamento do adsorvente com ácido leva à protonação de vários 

grupos funcionais, aumentando assim a densidade de carga positiva na superfície 

do adsorvente. Esse tratamento permite uma forte atração eletrostática entre íons 

carregados negativamente e a superfície do adsorvente protonada 

(SRIVASTAVA; AGRAWAL; MONDAL, 2015). O tratamento com ácido pode 

dissolver polissacarídeos da parede celular externa de alguns fungos criando 

locais adicionais de ligação (RINCÓN et al., 2005). A modificação da biomassa de 

Rhizopus nigricans por tratamento com 0,1 mol L-1 HCl aumentou a adsorção de 

Cr (VI) para níveis significativos  e forneceu evidencias sobre o papel do grupo 

amino na ligação de Cr (BAI; ABRAHAM, 2002). Os estudos realizados por YAN; 

VIRARAGHAVAN (2000) e JAVAID; BAJWA; MANZOOR (2011) mostraram que o 

tratamento da biomassa de Mucor rouxii e Aspergillus niger com HCl não 

melhorou a capacidade biossortiva. A diminuição da remoção do metal é 

explicada com base nos prótons que podem alterar a eletronegatividade 

(capacidade de atrair os elétrons) da parede celular (RINCÓN et al., 2005). No 

entanto para algas como Ascophyllum nodosum, o tratamento com HCl pode 

provocar a dissolução de alginato ou outros constituintes da matriz da parede 

celular e a consequente diminuição da capacidade biossortiva do metal (RINCÓN 

et al., 2005). KUMAR; GAUR (2011), sugerem que o tratamento com CaCl2 pode 

gerar o surgimento de novos locais para a complexação/coordenação de íons 

metálicos, induzindo reações de reticulação entre cadeias poliméricas de 

exopolissacarídeos da biomassa. Estudos realizados por RAMRAKHIANI; 
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MAJUMDER; KHOWALA (2011) reportaram que o cálcio utilizado como pré-

tratamento de Termitomyces clypeatus causou a precipitação de substâncias 

inorgânicas e estabilização da biomassa, o que levou ao aumento na eficiência de 

remoção em relação a Cr (VI).  

O pré-tratamento da biomassa com bases fortes permite a remoção de 

impurezas superficiais, a ruptura da membrana celular permitindo a liberação de 

polímeros como polissacarídeos que possuem sítios de ligação com alta afinidade 

a certos íons metálicos (YAN; VIRARAGHAVAN, 2000).  De acordo a 

SRIVASTAVA; AGRAWAL; MONDAL (2015), o pré-tratamento com NaOH 

aumenta a carga negativa na superfície do adsorvente, resultando no aumento 

da atração eletrostática para espécies metálicas de carga positiva. Esse 

tratamento também causa hidrólise dos constituintes da proteína, desacetilação 

da quitina, provavelmente devido à quebra da cadeia polimérica (YAN; 

VIRARAGHAVAN, 2000; ARANAZ et al., 2009). KAPOOR et al (1999) 

observaram que a biomassa de Aspergillus niger pré-tratada com NaOH 

apresentou uma maior capacidade biossortiva para os íons Pb+2, Cu+2, Cd+2. Eles 

sugerem que com um aumento no pH, a densidade de carga negativa na 

superfície da célula aumenta devido à desprotonação dos locais de ligação do 

metal e, assim, aumenta a biossorção. AKAR; TUNALI (2006) sugere que o 

tratamento alcalino pode aumentar a biossorção de metais devido ao fato de 

destruir enzimas autolíticas que causam a lise da biomassa, remover lipídios e 

proteínas que mascaram sítios de ligação e podem liberar certos biopolímeros da 

parede celular com alta afinidade a íons de metálicos. Investigações feitas para 

biossorção de Ni, Cu, Pb, Zn, Cd, mostraram o aumentou na capacidade 

biossortiva das diferentes biomassas pré-tratadas com NAOH. A interpretação a 

esse respeito foi que o pré-tratamento alcalino da biomassa resulta na ruptura da 

parede superficial e consequentemente expõe certos grupos químicos, o que 

aumentando a ligação de contaminantes metálicos catiônicos (FOUREST; ROUX, 

1992; ASHKENAZY; GOTTLIEB; YANNAI, 1997). Contrário aos estudos 

anteriores, a pesquisa realizada por BAI; ABRAHAM (2002), mostrou como 

resultado uma diminuição na eficiencia biossortiva de Cr(VI) da biomassa de 

Rhizopus nigricans após o tratamento com 0,1 mol L-1 de NaOH, prejudicando 

assim a estabilidade do processo biosortivo. 
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De forma geral, procurar um tratamento que maximize a eficiência 

biossortiva da biomassa e a identificação dos grupos funcionais responsáveis 

pelas ligações metal-biomassa são duas etapas de suma importância no 

desenvolvimento de um processo biossortivo em escala industrial.  

 

 

2.5 Cinéticas de biossorção 

 

A cinética de biossorção representa o primeiro passo para investigar a 

possibilidade de uso de um biossorvente em um determinado processo, uma vez 

que a quantidade de metal adsorvido no tempo de equilíbrio reflete a capacidade 

máxima de adsorção do metal pelo biossorvente, sob determinadas condições 

(MAGDALENA, 2010).   

Em principio, a cinética de adsorção pode ser conduzida por diferentes 

etapas, sendo (OLIVEIRA, 2007; NASCIMENTO et al., 2014):  

 

a) Transferência de massa externa: É a transferência de moléculas da fase 

fluida para superfície externa da partícula adsorvente, por intermédio de uma 

camada de fluido que envolve a partícula. Geralmente a primeira etapa do 

processo de adsorção pode ser afetada pela concentração do adsorbato e pela 

agitação. Um aumento na concentração do soluto pode acelerar a difusão dos 

íons para a superfície do sólido. 

 

b) Difusão no poro: É ocasionada pela difusão de moléculas no fluido para 

o interior dos poros. A segunda etapa é geralmente considerada a etapa 

determinante. Esta etapa do processo pode ser afetada pela velocidade de 

agitação. 

 

 c) Difusão na superfície: corresponde à difusão das moléculas totalmente 

adsorvidas ao longo da superfície do poro (remoção do metal pelos sítios ativos). 

As etapas anteriormente descritas podem ser observadas na Figura 7. 
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Figura 7 - Etapas da cinética de adsorção. 

 
 Fonte: NASCIMENTO et al., 2014. 

 

 

O tempo de contato no processo biossortivo, é um parâmetro importante 

que indica o comportamento cinético da adsorção e que reflete o momento exato 

no qual o equilíbrio entre as fases é atingido. Esse parâmetro pode ser 

influenciado por vários fatores, entre eles: o tipo de metal envolvido no processo, 

o tipo de biomassa, quantidade de biomassa, o tamanho de partícula da 

biomassa, forma e estado (ativa, inativa, tratada, não tratada, livre ou imobilizada) 

(FERREIRA et al., 2007; FERREIRA et al., 2011).  

As informações obtidas através da cinética de biossorção permitem projetar 

sistemas de biossorção que garantam sua efetividade, selecionar as condições 

ótimas de operação em larga escala e elucidar os possíveis mecanismos e etapas 

limitantes envolvidas no processo biossortivo (PAGNANELLI, 2011; GAZEM; 

NAZARETH, 2012). 

 

 

2.5.1 Modelos Cinéticos de biossorção 

 

Um adsorvente ideal para o controle da contaminação de águas residuais 

não deve ter apenas uma grande capacidade de adsorção, mas também uma 

taxa de adsorção rápida. Portanto, a taxa de adsorção é outro fator importante 

para a seleção do material e a cinética de adsorção deve ser levada em 

consideração, uma vez que eles explicam a rapidez com que a reação química 
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ocorre e também fornece informações sobre os fatores que afetam a taxa de 

reação (CRINI; BADOT, 2008). 

Numerosos modelos matemáticos estão disponíveis na literatura para 

avaliar e examinar o mecanismo do processo de adsorção. Esta modelagem 

matemática da cinética de biossorção fornece informações sobre o controle da 

etapa do processo e o possível mecanismo de ligação dos compostos 

selecionados (CRINI; BADOT, 2008; NASCIMENTO et al., 2014). Os modelos 

cinéticos podem ser escolhidos dependendo da natureza do biossorvente, tipo 

de solutos e condições experimentais do processo (MICHALAK; CHOJNACKA; 

WITEK-KROWIAK, 2013). Entre os vários modelos cinéticos disponíveis na 

literatura, os modelos baseados na ordem da reação química (pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem), e o modelo de difusão intraparticular são de 

particular interesse. 

 

2.5.1.1 Modelo cinético de Pseudo-primeira ordem 

 

 A equação de Lagergren ou de pseudo-primeira ordem (LAGERGREN, 

1898) é uma das mais utilizadas e é baseada na capacidade dos sólidos 

(Equação 1): 

 1( )t
eq t

q
K q q

t
                                                                                           (1) 

Onde: 

k1: constante do modelo cinético de Pseudo-primeira ordem (min) 

qeq: quantidade adsorvida no equilíbrio (mg g-1) 

qt: quantidade de soluto absorvido na superfície do sorvente em     

     qualquer  momento t (mg g-1) 

 

Integrando a Equação (1) e considerando limites mínimo e máximo de ti = 0 

a tf = t e qi = 0 a qf = q, e aplicando o logaritmo natural, a equação linearizada é 

expressa pela Equação 2: 

1ln( ) lne t eq q q K t                                                                                       (2)                                           

 

O valor de k1 pode ser determinado através do gráfico de ln (qe - qt) versus t. 
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Este modelo assume que a velocidade de remoção do adsorbato com o 

tempo é diretamente proporcional a diferença na concentração de saturação e ao 

número de sítios ativos do biossorvente (HO; MCKAY, 1999). Quando a adsorção 

é precedida pela difusão através de um limite, a cinética na maioria dos casos 

segue a equação de taxa de pseudo-primeira ordem de Lagergren (CRINI; 

BADOT, 2008).  

 

2.5.1.2 Modelo cinético de Pseudo-segunda ordem 

 

 Este modelo baseia-se na capacidade de adsorção do adsorvente 

(NASCIMENTO et al., 2014). Conforme HO; MCKAY (1999) a equação do 

modelo de pseudo-segunda ordem pode ser expressa como: 

 

 2

2 ( )e t

dq
K q q

dt
                                                                                                               (3) 

 

Onde:  

K2: constante do modelo cinético de Pseudo-segunda ordem (g mg-1 min-1) 

qeq: quantidade adsorvida no equilíbrio (mg g-1) 

qt: quantidade de soluto absorvido na superfície do sorvente em qualquer  

     momento t (mg/g) 

 

Integrando a Equação (3) considerando limites mínimo e máximo de ti = 0 a 

tf = t e qi = 0 a qf = q. A equação linearizada obtida pode ser expressa pela 

Equação (4): 

 

2

2

1

t e e

t t

q q K q
                                                                                                              (4) 

Os parâmetros de qe e k2 podem ser obtidos através do intercepto e da 

inclinação da curva apresentada no gráfico (t/qt) versus t. 

 

 A constante k2 é usada para calcular a velocidade de adsorção inicial V (mg 

g-1 min-1), como na Equação 5: 
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2

2 2 eV K q                                                                                                                      (5) 

 

O modelo de pseudo-segunda ordem, considera que a velocidade da 

reação é dependente da quantidade do soluto adsorvido na superfície do 

adsorvente e da quantidade adsorvida no equilíbrio (HO; MCKAY, 1999). A 

aplicabilidade do modelo de pseudo-segunda ordem sugere que a quimissorção 

pode ser o passo limitante da taxa que controla esses processos de adsorção 

(CRINI; BADOT, 2008). 

 

 

2.5.1.3 Modelo de difusão intraparticular de Webber e Morris 

 

Conforme proposto por WEBER; MORRIS (1963), quando a difusão intraparticula 

é o fator determinante da velocidade de remoção do adsorbato varia com a raiz 

quadrada do tempo (NASCIMENTO et al., 2014). Deste modo, a constante de 

difusão intraparticular (Kd) pode ser expressa pela Equação (6) 

 

 
0,5*dq K t C                                                                                                          (6) 

 

Onde:  

qt: quantidade de adsorbato adsorvido (mg g−1) em um tempo t (min); 

Kd: constante de difusão intraparticular (mg g-1 min-0,5); 

C: uma constante relacionada a espessura da camada limite (mg g-1). 

 

O valor de Kd pode ser obtido da inclinação e o valor de C da  intersecção 

da curva do gráfico qt versus t0,5. Os valores de C dão uma ideia da espessura 

da camada limite, isto é, quanto maior for o valor de C maior será o efeito da 

camada limite (NASCIMENTO et al., 2014). O modelo de Webber e Morris indica 

que se o seguimento da reta passa pela origem o processo de adsorção é 

controlado pela difusão intraparticula (GOMES, 2011). 
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2.6 Isotermas de biossorção 

  

O equilíbrio de adsorção é geralmente um requisito essencial para 

obtenção de informações relevantes sobre projetos e análises de um processo de 

separação por adsorção (NASCIMENTO et al., 2014). Os dados de equilíbrio são 

obtidos das isotermas de adsorção, as quais são utilizadas para avaliar a 

capacidade de diferentes adsorventes para adsorver uma determinada molécula 

(SOUZA, 2012). As isotermas de adsorção mostram a relação de equilíbrio entre 

a concentração de adsorbato na fase fluida (Ce) e a concentração de adsorbato 

nas partículas adsorventes (q)  a uma determinada temperatura (MCCABE; 

SMITH; HARRIOT, 1993; HONORATO et al., 2015; MARTINS et al., 2015; 

SOTILES, 2017). 

A quantidade de material adsorvido no equilíbrio (qe), é calculado a partir 

da equação de balanço de massa dada pela Equação 7. 

 

                (7)                      

 

Onde: 

q: Capacidade de adsorção no equilíbrio (mg g-1) 

Co: concentração inicial de metal em solução (mg L-1) 

Ce: concentração final de metal em solução  (mg L-1)  

V: Volume da solução (L)  

M: Peso do biosorvente utilizada no ensaio (g) 

 

Após as determinações de qe e Ce, pode-se construir um gráfico dos 

valores de qe versus Ce, o qual tem como resultado um gráfico de uma isoterma 

de adsorção (NASCIMENTO et al., 2014). As isotermas podem apresentar 

diferentes comportamentos gráficos, os quais fornecem informações importantes 

sobre o mecanismo de adsorção.  A forma do gráfico da isoterma auxilia na 

determinação do mecanismo de adsorção, sendo possível determinar qual o tipo 

de adsorção que ocorre entre o adsorvente e adsorbato (SOUZA, 2012; 

( )o e
e

C C V
q

M
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HONORATO et al., 2015; MARTINS et al., 2015). As formas mais comuns podem 

ser observadas na Figura 8. 

 

Figura 8 - Formas possíveis de isotermas de adsorção. 

 
 Fonte: MCCABE; SMITH; HARRIOT, 1993; NASCIMENTO et al., 2014. 

 

 

 Ao analisar as diversas formas de isotermas, podem-se obter informações 

extremamente relevantes sobre o processo de adsorção (OLIVEIRA; PALMIERI, 

GARCIA, 2011; NASCIMENTO et al., 2014):  

 Isoterma linear: a massa de adsorbato retida por unidade de massa do 

adsorvente é proporcional à concentração de equilíbrio do adsorbato na 

fase líquida; 

 Isoterma favorável: a massa do adsorbato retida por unidade de massa do 

adsorvente é alta para uma baixa concentração de equilíbrio do adsorbato 

na fase líquida; 

 Isoterma irreversível: a massa de adsorbato retida por unidade de massa 

do adsorvente independe da concentração de equilíbrio do adsorbato na 

fase fluida; 

 Isoterma desfavorável: a massa do adsorbato retida por unidade de massa 

do adsorvente é baixa mesmo para uma alta concentração de equilíbrio do 

adsorbato na fase fluida. 

 De acordo com o tipo de adsorção, as forças predominantes, as 

características físico-químicas do adsorbato, as propriedades do sistema (pH, 
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temperatura) e, principalmente, o tipo do adsorvente, a isoterma pode assumir 

uma determinada forma (KAPOOR; VIRARAGHAVAN, 1995). 

Com o intuito de descrever o comportamento dos processos de adsorção, 

vários modelos matemáticos estão disponíveis na literatura de referência.  

 

2.6.1 Modelos de isotermas de biossorção 

 

 Na literatura são encontrados inúmeros modelos de equações de isotermas 

com dois ou mais parâmetros para ajustar os dados experimentais sobre os 

valores de qe vs. Ce (NASCIMENTO et al., 2014). A aplicação dos modelos de 

isotermas pode ajudar na ampliação de escala da tecnologia, uma vez que os 

modelos fornecem informações como capacidade máxima de biossorção, 

afinidade entre o biossorvente e adsorbato, bem como propor o sistema de sorção 

(PONOU et al., 2016). Neste trabalho, foram aplicados os modelos de Langmuir e 

Freundlich, que são usualmente utilizados para os estudos de isotermas em 

sistemas de biossorção e o modelo de Dubinin-Radushkevich. 

 

2.6.1.1 Modelo de Langmuir para isotermas de biossorção  

 

 A equação de Langmuir (LANGMUIR, 1918), é uma das mais utilizadas 

para representar processos de adsorção. De acordo a NASCIMENTO et al., 

(2014), este modelo de isoterma supõe que : 

 Existe um número definido de sítios.  

 Os sítios têm energia equivalente e as moléculas adsorvidas não interagem 

umas com as outras.  

 A adsorção ocorre em uma monocamada.  

 Cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida.   

A equação de Langmuir pode ser escrita da seguinte forma:                                                                                                                                                           

 
max

1

L eq

e

L eq

q K C
q

K C



                                                                                                 (8) 

Onde: 

qe: quantidade de soluto adsorvido na fase sólida ( mg g-1)  
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qm: Capacidade máxima biossortiva (mg g-1) 

KL: Constante de interação adsorbato/adsorvente (L mg-1) 

Ceq: concentração de equilíbrio do soluto na fase fluida (mg L-1) 

 

Para facilitar o ajuste do modelo, os dados experimentais e seus 

parâmetros de avaliação, a equação 2 pode ser arranjada para a forma linear 

(Equação 9) 

 
max max

1eq eq

e L

C C

q K q q
                                                                                                       (9)                                                                                                          

                                 

                                                   

2.6.1.2 Modelo de Freundlich para isotermas de biossorção 

 

O modelo proposto por FREUNDLICH (1906) é um modelo empírico que 

pode ser aplicado a sistemas não ideais em superfícies heterogêneas, bem como 

para uma adsorção em multicamada. O modelo admite que a energia de adsorção 

diminui à medida que a superficie vai se tornando coberta pelo adsorbato (AKSU, 

2002; OLIVEIRA, PALMIERI; GARCIA, 2011; NASCIMENTO et al., 2014). Nesse 

modelo, a relação entre a concentração adsorvida e a concentracao de equilibrio 

pode ser apresentada pela Equação (10). 

 

1/( ) n

e f eqq K C                                                                                              (10) 

 

Para facilitar o ajuste do modelo aos dados experimentais e seus 

parametros de avaliação, a equação (11) pode ser transformada em uma 

expressao linearizada:  

 
1

ln ln lne f eqq K C
n

                                                                                                                (11) 

 

Onde:                                          

qe: quantidade de soluto adsorvido (mg g -1); 

Ceq: concentração de equilíbrio em solução (mg L-1); 

1/n: constante relacionada à heterogeneidade da superfície; 
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KF: constante de capacidade de adsorção de Freundlich (mg1-(1/n) (g-1) L1/n). 

 

O  processo  de  adsorção  será  favorável  quando o valor de n estiver 

entre 1 e 10. Valores maiores de n (menores valores de 1/n) implica  maior 

interação  entre  biossorvente  e  adsorbato,  enquanto  1/n  igual  a  1  indica  

adsorção  linear levando a energias de adsorção idênticas para todos os sítios de 

ligação (FEBRIANTO et al., 2009). 

Este modelo tem como limitação não determinar a sorção máxima que 

pode ser realizada por parte do adsorvente. Logo pressupõe que um aumento na 

concentração do adsorbato provoca um aumento na quantidade adsorvida sobre 

a superfície do adsorvente, não havendo limites para a sorção de solutos 

(FETTER, 1993; OLIVEIRA, PALMIERI; GARCIA, 2011) 

 

 

2.6.1.3 Modelo de Dubinin-Radushkevich para isoterma de biossorção 

 

A teoria do potencial de adsorção proposta por POLANYI (1963) e refinada 

por DUBININ (1971) pode ser aplicada tanto para adsorção de gases como para 

compostos em fase aquosa (FETTER, 1993; FAN et al., 2008; FETTER, 2017). 

O modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich, como o modelo de 

Freundlich, pressupõe adsorção em superfícies sólidas heterogêneas e é aplicado 

para distinguir o mecanismo de adsorção (adsorção física e/ou química) 

(DABROWSKI, 2001; ANDIA, 2009; FOO; HAMEED, 2010; BALARAK et al., 

2017). A equação não linear é expressa pela equação (12).  

 

2exp( )e m DRq q K                                                                                 (12) 

 

A qual, na forma linearizada torna-se: 

 
2ln lne m DRq q K                                                                                           (13)                                                                                                           

 

Onde: 

qe: capacidade de adsorção no equilíbrio (mol g-1); 

qmax: capacidade máxima de adsorção teórica para a formação de uma    
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monocamada (mol g-1); 

KDR: constante associada à energia de adsorção; 

ε: potencial de Polianyi;  

O potencial ε é representado pela equacao (14) 

 

 = RT ln (1+1/Ceq)                                                                                    (14)                                                              

 

Onde:  

R: constante dos gases reais (8,314 J mol-1);  

T: temperatura na escala termodinâmica (K); 

Ceq: concentração da espécie química (mol L-1). 

 

O valor da constante KDR é usado para calcular a variação da energia livre 

de adsorcao (KJ2mol2), a partir da seguinte equacao (15):  

 

 
1

2
E

K
                                                                                                        (15)  

  

 A equação isotérmica de D-R tem sido frequentemente usada para 

determinar a enegia livre de adsorção. A  energia  livre de  adsorção  (E)  está  

relacionada  com  o  tipo  de  ligação  entre  o adsorbato  e  adsorvente,  a  qual  

pode  ser  formada  essencialmente  por  forças  físicas  ou  por ligações 

químicas. Para valores de E entre 8 e 16 KJ mol-1, indicando a predominância do 

mecanismo de adsorção química por troca iônica, enquanto que para os valores 

de E  <  8  kJ  mol-1, o processo de biossorção é de natureza física. 

 

 

2.7 Imobilização 

 

Alguns microrganismos e outros materiais celulares têm uma inclinação 

natural para aderir-se às superfícies e, desta forma, tornam-se imobilizados. O 

uso mais antigo da técnica de imobilização data-se ao inicio do século XIX, 

quando foi usado pela primeira vez a imobilização microbiana através de filmes 

biológicos em um sistema de filtro por gotejamento para produzir ácido acético. 
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Desde aquela época, abordagens semelhantes foram desenvolvidas para o 

tratamento de águas residuais (SCOTT, 1987). A técnica de imobilização é um 

dos elementos chave para a aplicação prática do processo de biossorção, 

especialmente por biomassa inativa. 

 Imobilização de biomassa é definida como uma técnica que resulta na 

restrição da livre circulação de biomassa (LEENEN et al., 1996). A imobilização 

de células trata-se de qualquer técnica que promova o confinamento ou 

localização de células microbianas intactas em uma região definida do espaço, de 

forma a exibir características hidrodinâmicas diferentes daquelas do ambiente 

circundante, possibilitando a reutilização das células (CUNHA, 2006). Os sistemas 

imobilizados permitem solucionar problemas relacionados com o uso das 

biomassas livres em processos industriais, pois as formas livres apresentam difícil 

separação do meio aquoso, baixa força mecânica, ampla distribuição de tamanho 

e a possível destruição do biossorvente quando em sistemas de fluxos são 

utilizadas excessivas pressões hidrostáticas para gerar o fluxo adequado. A 

imobilização converte a biomassa em uma forma particulada com uma faixa de 

tamanho apropriada (0,5-1,5 mm) e com melhor desempenho físico e químico 

(TEXIER et al., 2002; DAS; DASH, 2017). 

Diversas vantagens podem ser citadas sobre a utilização de células 

imobilizadas para processo de biossorção, entre elas a facilidade de separação, a 

capacidade aprimorada de remoção de metal devido à maior densidade celular, 

retenção de células, além de converter a biomassa a uma forma particulada, 

possibilitando seu uso como adsorvente convencional. A reutilização da biomassa 

imobilizada é considerada uma das grandes vantagens, principalmente quando os 

suportes escolhidos para imobilização são inertes e apresentam alta resistência 

mecânica (BAYRAMOĞLU; BEKTAŞ; ARICA, 2003). 

Existem vários métodos para a imobilização de células microbianas e 

podem ser classificados em dois grupos de imobilização ativa e passiva. A Figura 

9 mostra a classificação e a representação esquemática dos métodos de 

imobilização aplicados nos processos de remoção de metais. 
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Figura 9 - Classificação e representação esquemática das técnicas de 

imobilização. 

 

 
 

Fonte: DAS; DASH, 2017. 

 

 

A imobilização ativa é o aprisionamento de células por forças físicas ou 

químicas. Os dois principais métodos de imobilização ativa são aprisionamento e 

ligação direta. O aprisionamento dentro de matrizes porosas é o método mais 

amplamente utilizado de imobilização de biomassa para remoção de metal. 

(SHULER; KARGI, 2002; NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 2017). Os 

métodos de aprisionamento baseiam-se na restrição de células na rede 

tridimensional do gel. As células estão livres dentro de seu compartimento e os 

poros no material permitem a difusão de substratos e produtos. (MALLICK, 2002; 

NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 2017). A maioria dos processos de 
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aprisionamento tem protocolos semelhantes, como misturar a suspensão de 

biomassa com os monômeros do polímero selecionado, seguida pela solidificação 

do resultado da mistura de biomassa / polímero (EROGLU; SMITH; RASTON, 

2015; NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 2017).  

Os principais processos de solidificação são a gelificação de polímeros, 

precipitação de polímeros, gelificação por troca iônica, policondensação e 

polimerização (SHULER; KARGI, 2002; NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 

2017). Entre estes métodos, a gelificação por troca iônica é o método mais 

comumente usado para obter grânulos imobilizados em biomassa para remoção 

de metal. A gelificação por troca iônica ocorre quando um polieletrólito solúvel em 

água e uma solução salina são misturados. Este material é então formado em 

gotículas, forçando-o através de um bocal ou orifício, por exemplo, uma seringa 

para interação gota a gota com uma solução salina (MALLICK, 2002; 

NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 2017). A solidificação ocorre quando a 

solução polieletrólito e a solução salina reagem em conjunto para formar um gel 

sólido. O exemplo mais comum deste tipo de gelificação é a formação de gel de 

alginato de cálcio misturando solução de alginato de sódio com uma solução de 

CaCl2 (EROGLU; SMITH; RASTON, 2015; NASIRPOUR; ZAMIR; 

SHOJAOSADATI, 2017). 

O método por encapsulamento é outro método para o aprisionamento de 

vários tipos de células, consiste na retenção física das células nas cavidades 

internas de uma matriz sólida porosa, criando uma cela artificial delimitada por 

uma membrana porosa (DALLA-VECCHIA; NASCIMENTO; SOLDI, 2004). O 

transporte de material dentro e fora da cápsula ocorre através da membrana. As 

cápsulas em comparação com as esferas de alginato possuem a vantagem que 

mais células podem ser encapsuladas por unidade de volume (SHULER; KARGI, 

2002; NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 2017). 

A ligação direta de biomassa a um suporte é outra técnica de imobilização. 

A imobilização de células nas superfícies de suporte pode ser mantida por 

ligações físicas ou ligação covalente. A adsorção é um método simples e barato 

de imobilização de biomassa. A principal vantagem da imobilização por adsorção 

é o contato direto entre a biomassa e a matriz polimérica, mas as forças de 

ligação fracas reduzem a atratividade desse método (SHULER; KARGI, 2002; 

NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 2017). 
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A outra classificação da imobilização é a passiva e está representada pela 

formação de filmes biológicos. Os filmes biológicos são o crescimento em 

multicamada de células na superfície externa de suportes sólidos. O material de 

suporte pode ser biologicamente ativo ou inerte. A formação de biofilme é comum 

em processos de fermentação, como fermentações de fungos e tratamento de 

águas residuais. Uma matriz adequada para a imobilização da biomassa deve 

possuir resistência ao ataque químico e microbiano, deve ser mecanicamente e / 

ou quimicamente estável para resistir às condições do processo e ciclos 

sucessivos de sorção-dessorção, não deve reagir como os componentes do meio 

e ser insolúvel sob as condições de operação e por último deve ser porosa o 

suficiente para facilitar a difusão do sorbato para a superfície do sorvente 

(CASSIDY; LEE; TREVORS, 1996; SILVA et al., 2007; NASIRPOUR; ZAMIR; 

SHOJAOSADATI, 2017). Polímeros naturais (alginato, Carragenina, 

Carboximetilcelulose, esponja bucha) e sintéticos (Álcool polivinílico, 

poliacrilamida) têm sido usados para imobilização de biomassa através de 

diferentes técnicas de imobilização (NASIRPOUR; ZAMIR; SHOJAOSADATI, 

2017). 

 

 

2.7.1 Encapsulamento por membrana 

 

 

As membranas de celulose são constituídas pelo monômero de celobiose 

(Figura 10), dissacarídeo com estrutura de anel ricamente dotado de grupos 

hidroxil (YANG et al., 1998; ABREU; SOUZA, 2017). Podem ser encontradas em 

sua forma modificada, onde ocorre a substituição dos radicais hidroxil por outros 

grupos químicos (acetil, amino, benzil) (NUMES, 2011).  
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Figura 10 - Estrutura da celobiose presente na membrana de celulose 

 

Fonte: YANG et al., 1998. 

 

 

De modo geral, uma membrana pode ser descrita como uma barreira 

semipermeável para separação física entre duas fases, evitando contato íntimo 

entre elas (ARMOA, 2011). Processos de separação por membranas 

caracterizam-se pela passagem de uma suspensão ou solução através de uma 

membrana, ocorrendo separação seletiva dos componentes, sob o efeito de uma 

força motriz que proporcione o transporte de matéria de um extremo ao outro 

(BHAVE, 1991; SANTOS, 1999; ARMOA, 2011). O processo é usado nas mais 

diversas áreas da indústria, e na área médica, particularmente em procedimentos 

de diálise (NUNES, 2011). 

 

A seletividade é uma das principais propriedades da membrana e 

determina a eficiência e qualidade dos processos de separação a serem 

realizados (ARMOA, 2011).  

 

A seletividade pode dar-se por meio de alguns mecanismos, entre os quais estão:  

 

 a) exclusão por tamanho de partículas em relação ao tamanho dos poros 

da membrana (peneiras moleculares); 

 

 b) seleção por diferença na difusibilidade ou de permeabilidade de um 

componente em relação a outros solutos de uma mistura; 

 

 c) seleção por diferença nas densidades de carga elétrica de partículas, 

íons ou moléculas. Para tanto, é necessária a utilização de membranas 
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eletricamente carregadas em sua superfície a fim de que ocorram fenômenos 

como atração ou repulsão, comumente utilizados em membrana de troca iônica. 

 

 As forças motrizes comumente utilizadas para realizar processos de 

separação por membrana são os gradientes de pressão, de campo elétrico, ou 

potencial químico. Na realidade, o que caracteriza o tipo de separação envolvida 

é o conjunto de características de uma determinada membrana, combinado com o 

tipo de força motriz utilizada para promover o fluxo de matéria através da mesma, 

determinando assim qual será sua aplicação (SANTOS, 1999; ARMOA, 2011). 

Assim sendo: 

 a) nos processos de osmose reversa, nanofiltração, ultrafiltracão e 

microfiltração utiliza-se um gradiente de pressão como força motriz e a separação 

depende de características como dimensão e difusibilidade das espécies 

envolvidas;  

 b) Na diálise a força motriz é um gradiente de potencial químico e a 

separação depende primordialmente das diferenças na difusibilidade das 

espécies;  

 c) na eletrodiálise a força motriz é um gradiente de potencial elétrico e a 

separação depende de diferenças dimensionais e de densidade de carga elétrica 

das espécie. 

 

 

2.7.2 Imobilização em alginato 

 

 O alginato é um dos suportes mais utilizados para a imobilização de células 

microbianas por ser uma metodologia razoavelmente simples, além de ser 

considerada uma técnica reprodutível que utiliza condições suaves durante o 

processo de imobilização (KAWAGUTI; SATO, 2008). São os polímeros de 

escolha na maioria dos sistemas de imobilização, pois são de fácil manuseio, não 

tóxicos ao homem, ao meio ambiente e aos microrganismos aprisionados, 

seguros para uso humano, disponível em grandes quantidades e de baixo custo 

(BAYAT; HASSANSHAHIAN; CAPPELLO, 2015).  Este suporte extraído de algas 

marrons é formado por heteropolímeros lineares de ácidos carboxílicos (Figura 

11), sendo estes compostos de subunidades monoméricas de β-D-ácido 
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manurônico (M) e α-L-ácido glurônico (G) interligados por ligações 1,4-glicosídicas 

(KAWAGUTI; SATO, 2008). 

 

 Figura 11 - Composição de alginatos: (a) cadeia de resíduos de ácidos 

manurônicos; (b) cadeia de resíduos de ácidos gulurônicos; (c) cadeia de resíduos de 

ácidos manurônicos e ácidos gulurônicos alternados. 

 

 
                                                           

 Fonte: KAWAGUTI; SATO, 2008. 

 

 

A gelificação do alginato ocorre rapidamente na presença de cátions 

divalentes, como cálcio, bário e estrôncio, por meio de reações de cruzamento, 

onde a interação destes cátions com as unidades de α-L-ácido gulurônico formam 

pontes poliméricas. Uma vez que a formação do gel ocorre a partir da interação 

eletrostática entre os radicais carboxílicos dos blocos G (α-L-ácido gulurônico) do 

alginato e os cátions multivalentes, quanto maior a relação de G:M mais resistente 

será o gel resultante RABANEL et al., 2009; HUNT; GROVER, 2010; MILESSI, 

2012). Interações de ligação entre os íons Ca2+ e o grupo -COO- de cálcio são 

mostradas na Figura 12. 
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 Figura 12 - Esquematização da reação de gelificação do alginato de sódio em 

presença de CaCl2. 

 

 
Modificado de: Royal Society of Chemistry. 

 

 

Para que ocorra a formação de um gel firme por este mecanismo clássico 

de imobilização, a suspensão do microrganismo é misturada com alginato de 

sódio. A mistura é submetida à extrusão com o auxilio de mangueiras e bombas 

peristálticas, sendo posteriormente gotejada em solução que apresente sais de 

íons bivalentes (CaCl2), havendo assim, a formação de pellets. Após a gelificação, 

os micro-organismos se apresentam retidos ou aprisionados dentro do gel. 

Durante o processo (gotejo da mistura na solução de CaCl2), os íons cálcio são 

transportados para o centro da esfera durante a permanência dos grânulos na 

solução salina, podendo demorar o processo de 15 minutos a 12 horas o até que 

o equilíbrio seja atingido (HULST; TRAMPER, 1989; CAPORALIN, 2011). A 

duração deste processo dependerá das condições como: temperatura, 

concentração do sal, diâmetro da esfera, tipo e concentração do alginato e da 

suspensão celular (OGBONNA; AMANO; NAKAMURA, 1989; CAPORALIN, 

2011). Neste processo de imobilização é importante levar em consideração 

alguns aspectos como a estabilidade mecânica que pode diminuir com o tempo 

devido à baixa concentração de alginato ou a grande quantidade de células na 

suspensão, limitações difusionais, dependendo do tipo e concentração do gel 

(KAWAGUTI; SATO, 2008). 
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Alguns estudos realizados mostram que nem sempre a imobilização do 

biossorvente ajuda a potencializar a remoção de metais. BAI; ABRAHAM (2003) 

investigaram o potencial de biossorção de Cr (VI) pela biomassa livre e 

imobilizada de Rhizopus nigricans. A biomassa foi aprisionada em cinco 

diferentes matrizes poliméricas, alginato de cálcio, álcool polivinílico (PVA), 

poliacrilamida, polisopreno e polisulfona. Os resultados sugerem a biomassa livre, 

utilizada como controle adsorveu a maior quantidade de íons Cr (VI) em 

comparação a todos os sistemas imobilizados avaliados. Isso pode ser atribuído à 

formação de uma barreira física ao redor da biomassa retida, impedindo assim a 

acessibilidade dos íons Cr (VI) aos locais interiores dos pellets.  A diminuição da 

capacidade biossortiva aparentemente também foi influenciada pela dose da 

biomassa. À medida que a dose de biomassa foi aumentada, os pellets tornaram-

se menos porosas e o transporte livre de íons Cr (VI) para os locais de adsorção 

interna através da matriz foi adversamente afetado e como consequência a 

interação com os íons metálicos é reduzida.  Essa redução na adsorção de metais 

após a imobilização da biomassa também foi relatada por BAI; ABRAHAM (2003) 

em estudos utilizando Rhizopus nigricans como biossorvente imobilizado em 

diferentes matrizes poliméricas (alginato de calcio, PVA, polissulfona, polisopreno, 

poliacrilamida) para remoção de Cr (VI) de soluções aquosas. 
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3. OBJETIVOS 

 Com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento de tecnologias de 

baixo custo para a remoção de metais em soluções aquosas, o presente trabalho 

teve como objetivo principal avaliar a capacidade de remoção dos íons Ce3+ e La3+ 

pela biomassa pigmentada dos fungos Aspergillus nidulans (mutante MEL1) e 

Cladosporium sp., como também o efeito dos pré-tratamentos da biomassa e de 

diferentes formas de imobilização, visando selecionar o biossorvente com maior 

capacidade biossortiva para a sua futura aplicação na remoção dos metais terras-

raras a partir de efluentes da indústria de mineração.  

 Dentre os objetivos específicos a serem atingidos com a realização do 

trabalho, podem ser citados: 

 Avaliar diferentes fungos para selecionar a biomassa que apresente maior 

capacidade de biossorção. 

 Realizar pré-tratamento físico (temperatura) e químico (ácido, base, sal) da 

biomassa do fungo selecionado para avaliar o seu efeito na capacidade de 

adsorção dos íons metálicos e selecionar aquele que maximize ou 

potencialize a interação com metal. 

  

 Proceder ao encapsulamento e imobilização da biomassa selecionada 

usando materiais poliméricos, para selecionar o suporte mais adequado ao 

processo. 

 Determinar o tempo necessário para a saturação dos sítios ligantes 

presentes nas diferentes biomassas (livre, encapsulada e imobilizada) por 

meio da cinética de biossorção. 

 Comparar a capacidade máxima de biossorção das biomassas tratadas e 

não tratadas e biomassas na forma livre, imobilizada e encapsulada dos 

elementos Ce3+ e La3+ em soluções monometálicas. 

 Obter as isotermas de equilíbrio, para determinar a capacidade máxima de 

biossorção e afinidade da biomassa livre e imobilizada pelos metais em 

estudo. 
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4. MATERIAS E MÉTODOS 

 

4.1 Planejamento dos experimentos 

 

 A metodologia experimental utilizada nesse estudo consistiu, 

primeiramente, no cultivo dos fungos Aspergillus nidulans e Cladosporium sp. em 

diferentes condições (no caso de  Cladosporium sp.) para obtenção das 

biomassas pigmentada, seguida da seleção do biossorvente com maior 

capacidade de remoção dos metais cério e lantânio. O biossorvente selecionado 

foi submetido ao tratamento com agentes físicos e químicos e posteriormente foi 

avaliada a capacidade de biossorção das biomassas pré-tratadas. Essas 

biomassas foram analisadas por FTIR para identificação de possíveis alterações 

nos grupos funcionais causadas pelo tratamento. Também foi realizada a 

caracterização das biomassas com maior capacidade de biossorção de cada pré-

tratamento por meio da metilacão dos grupos amino, esterificação dos grupos 

carboxílicos, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS), para posterior caracterização das propriedades 

químicas e físicas. Com as biomassas pré-tratadas que apresentaram maior 

capacidade biossortiva foi realizada a imobilização do biossorvente, na forma de 

encapsulamento e aprisionamento em alginato. Finalmente foram feitos ensaios 

de biossorção para avaliar a eficiência de adsorção dos metais pelas biomassas 

encapsuladas e aprisionadas. Todas estas etapas estão apresentadas no 

fluxograma da Figura 13. 
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 Figura 13 - Fluxograma da metodologia experimental utilizada nesse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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4.2 Fungos utilizados 

 

 

 Neste projeto utilizou-se os fungos Cladosporium sp. e o mutante MEL1 do 

fungo A. nidulans, o qual apresenta superprodução do pigmento melanina. Ambas 

espécies encontram-se estocados no laboratório de Fungos Filamentosos do  

Departamento  de  Bioquímica  e Tecnologia Química do Instituto de Química de 

Araraquara (UNESP). 

 

4.2.1 Meio de cultura do mutante MEL1 

 

Para o crescimento do mutante MEL1 foi utilizado o meio mínimo descrito por 

COVE (1966), o qual contém a seguinte composição:  

 Soluções de sais (ver apêndice A)..................................................10 mL 

 Solução de elementos traços (ver apêndice B)..............................1,0 ml 

 Água destilada q.s.p......................................................................1000 mL 

 

 Após autoclavar a 121,1 oC (1 kgf cm-2) por 20 minutos, o meio foi 

suplementado com glicose (55 mmol L-1) como fonte de carbono, nitrato de sódio 

(70 mmol L-1) como fonte de nitrogênio, Inositol (0,2 g L-1) como requerimento 

nutricional especifico para MEL1 e 1% de água de maceração de milho (AMM). 

Para preparar o meio mínimo sólido, foi adicionado 1,5 g de agar a cada 100 ml 

de meio antes de autoclavagem.  

  

4.2.1.1 Obtenção da suspensão de esporos do mutante MEL1 

 

O mutante MEL1 foi inoculado em placas de Petri contendo o meio mínimo sólido 

suplementado com os requerimentos necessários e incubado a 37 oC por 5 dias. 

 As colônias do mutante MEL1 obtidas após o crescimento (Figura 14) 

foram raspadas e os esporos coletados em 5 ml de solução de NaCl 0,85% e, em 

seguida, filtrados em lã de vidro. A estimativa do número de esporos por mililitro 

foi feita por meio da contagem em câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. 
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A partir do valor obtido da contagem, foi calculado o volume a ser inoculado em 

meio líquido para que a concentração final fosse de 105 esporos por ml de meio. 

 

 Figura 14 - Crescimento do mutante MEL1 do fungo A. nidulans crescido em meio 

mínimo solido após 5 dias a 37 oC. 

 

 
 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

4.2.1.2 Cultivo do mutante MEL1 para obtenção da biomassa pigmentada 

 

De acordo com estudos realizados anteriormente (CAPORALIN, 2011; 

FREITAS, 2013), para uma maior pigmentação da biomassa do mutante MEL1, o 

cultivo deve ser realizado em duas etapas: 

 

Pré-cultura: Com o objetivo de estimular o crescimento do fungo, o cultivo foi 

realizado em frascos (Erlenmeyer de 500 mL) contendo 200 mL de meio mínimo, 

suplementado com glicose (55 mmol L-1), nitrato (70 mmol L-1), Inositol (0,5%) e 

1% de AMM, inoculados com 2x107 esporos e mantidos a 37 oC por 48 h sob 

agitação constante de 200 rpm. 

Cultura: Para promover a pigmentação da biomassa, foi realizada a transferência 

da massa micelial (20%), obtida na etapa da pré-cultura, para frascos (Erlenmeyer 

de 500 mL) contendo 200 mL de meio mínimo (mesma composição da pré-

cultura), suplementado com glicose (55 mmol L-1), nitrato (70 mm L-1), Inositol 
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(0,5%) e 0,2% de AMM, incubados a 37 oC sob agitação constante de 200 rpm 

por 72 h. Após esse período, a biomassa obtida foi separada do caldo de cultivo 

por filtração a vácuo, e posteriormente, lavada com água destilada e seca na 

estufa a 55 oC até o peso constante.  A biomassa seca foi moída em almofariz e 

fracionada para obter partículas com diâmetro entre 125 e 53 µm, logo 

armazenada em frascos de vidro para sua posterior utilização nos ensaios de 

biossorção. As etapas para produção da biomassa do MEL1 estão mostradas na 

Figura 15. 

 

Figura 15 - Etapas de cultivo do Mutante MEL1 em meio sólido e líquido.  
 
 

 

 
   
                                                                                                              

     

  
Fonte: Próprio autor. 
 

 

 

4.2.2 Meios de cultura do fungo Cladosporium sp. 

 

Para selecionar o meio mais adequado para o crescimento e produção de 

esporos do fungo Cladosporium sp.,  o cultivo em meio sólido foi realizado em 

sete diferentes meios de cultura: 

1. Meio de cultura PDA ou Potato Dextrose Agar (ver apêndice C.1); 

2. Meio de cultura BDA ou Batata Dextrose Agar (ver apêndice C.2); 

3. Meio de aveia (ver apêndice C.3); 

4. Meio Czapek-Dox (ver apêndice C.4); 

5. Meio Sabouraud (ver apêndice C.5); 

6. Meio completo marinho (ver apêndice C.6); 

7. Meio completo (ver apêndice C.7). 

 

 Todos os meios foram esterilizados em autoclave a 121,10 oC (1 kg f cm-2), 

por 20 minutos. As placas de Petri contendo cada um dos meios foram inoculadas 

com o fungo e incubadas a 28 oC por 7 dias. 
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4.2.2.1 Obtenção da suspensão de esporos do fungo Cladosporium sp. 

 

 As colônias de Cladosporium sp. crescidas no meio Czapeck-Dox, as quais 

apresentaram melhor crescimento e pigmentação, foram raspadas e os esporos 

coletados em 5 mL de NaCl 0,85% e, em seguida filtrados em lã de vidro. A 

estimativa do número de esporos por mililitro foi feita por meio da contagem em 

câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. A partir do valor obtido da 

contagem, foi calculado o volume a ser inoculado para que a concentração final 

fosse de 105 esporos por mL de meio. 

 

 

4.2.2.2 Cultivo do fungo Cladosporium  sp.  para  obtenção  da  biomassa 

pigmentada 

 

 Para avaliar o crescimento e pigmentação do fungo Cladosporium sp. o  

cultivo foi realizado em duas etapas:  

Pré-cultura: esse cultivo foi realizado em frascos (Erlenmeyer de 500 mL) 

contendo 100 mL de meio mínimo Czapek-Dox, inoculados com 1x107conídios e 

mantidos por 7  dias a 28 oC na estufa. Após esse tempo, os frascos foram 

colocados a 28 oC sob agitação constante de 110 rpm por 3 dias para obtenção 

da biomassa. 

Cultura: O conteúdo dos frascos da pré-cultura (caldo do cultivo + biomassa) foi 

transferido para tubos tipo Falcon esterilizados deixado em repouso até a 

sedimentação da biomassa, e posteriormente foi descartado cuidadosamente o 

sobrenadante. Essa biomassa foi transferida para frascos (Erlermeyer de 500 mL) 

contendo 100 mL de meio Czapeck-Dox e incubados a 28 °C sob agitação 

constante de 110 rpm por um período de 7 dias. Ao final do período de cultivo, a 

biomassa obtida foi separada do caldo de cultivo por filtração a vácuo, 

posteriormente foi lavada com água destilada e seca em estufa até o peso 

constante. A biomassa seca foi moída em almofariz e fracionada para obter 

partículas com diâmetro que varia de 125 a 53 µm, logo armazenada em frascos 

de vidro para sua posterior utilização nos ensaios de biossorção. As etapas para 

produção da biomassa de Cladosporium sp. estão mostradas na Figura 16. 
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 Figura 16 - Etapas de cultivo de Cladosporium sp. em meio solido e líquido. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                       

Fonte: Próprio autor 

 

 

4.3 Pré-tratamento da biomassa do mutante MEL1 

 

 

 A biomassa pigmentada do mutante MEL1 selecionada por apresentar 

maior capacidade de remoção de metal foi submetida a diferentes tratamentos 

físicos e químicos, com o objetivo de promover modificações na sua superfície 

que possam resultar em uma maior capacidade de adsorção para os metais 

estudados. As condições dos diferentes tratamentos com seus respectivos 

controles estão mostrados na Tabela 9.  

 

 Tabela 9 - Pré- tratamentos aplicados à biomassa do mutante MEL1 de 

Aspergillus nidulans. 

 

Tratamento Condições do Tratamento Especificação 

Temperatura 

Secagem em estufa a 55 
o
C por 24 h 55 

o
C 

Secagem em estufa a 70 
o
C por 24 h 70 

o
C 

Secagem em estufa a 110 
o
C por 24 h 110 

o
C 

Controle Biomassa úmida (não seca) Biomassa úmida 

HCl 

0,2 mol L
-1

 HCl a 28 
o
C sob agitação a 130 rpm  por 30 min  0,2 mo L

-1
 HCl a 28 

o
C 

0,2 mol L
-1

 HCl autoclavado a 120 
o
C e 15 psi por 20 min 0,2 mo L

-1
 HCl a 120 

o
C 

0,5 mol L
-1

 HCl a 28 
o
C sob agitação a 130 rpm por 30 min  0,5 mo L

-1
 HCl a 28 

o
C 

0,5 mol L
-1

 HCl autoclavado a 120 
o
C e 15 psi por 20 min 0,5 mo L

-1
 HCl a 120 

o
C 

NaOH 

0,2 mol L
-1

 NaOH 28 
o
C sob agitação a 130 rpm por 30 min 0,2 mol L

-1
 NaOH a 28 

o
C 

0,2 mol L
-1

 NaOH autoclavado a 120 
o
C  e 15 psi por 20 min 0,2 mol L

-1
 NaOH a 120 

o
C 

0,5 mol L
-1

 NaOH 28 
o
C sob agitação a 130 rpm por 30 min  0,5 mol L

-1
 NaOH a 28 

o
C 

0,5 mol L
-1

 NaOH autoclavado a 120 
o
C e 15 psi  por 20 min 0,5 mol L

-1
 NaOH a 120 

o
C 

CaCl2 

0,2 mol L
-1

 CaCl2 a 28 
o
C sob agitação a 130 rpm por 30 min 0,2 mol L

-1
 CaCl2 a 28 

o
C 

0,2 mol L
-1

 CaCl2 autoclavado a 120 
o
C e 15 psi por 20 min 0,2 mol L

-1
 CaCl2 a 120 

o
C 

0,5 mol L
-1

 CaCl2 a 28 
o
C sob agitação a 130 rpm por 30 min 0,5 mol L

-1
 CaCl2 a 28 

o
C 

0,5 mol L
-1

 CaCl2 autoclavado a 120 
o
C e 15 psi por 20 min 0,5 mol L

-1
 CaCl2 a 120 

o
C 

Controle 
H2O destilada a 28 

o
C sob agitação a 130 rpm por 30 min H2O destilada a 28 

o
C 

H2O destilada autoclavada a 120 
o
C e 15 psi por 20 min H2O destilada a 120 

o
C 

Fonte: próprio autor. 
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 As biomassas expostas aos pré-tratamentos foram recuperadas por 

filtração a vácuo e lavadas 3 vezes com água destilada até atingir pH neutro de 

7,0 ± 0,2. Finalmente, a biomassa foi seca em estufa a 55 °C até peso constante. 

As amostras secas foram maceradas individualmente e armazenadas em tubos 

plásticos devidamente rotulados para posterior utilização nos ensaios de 

biossorção. 

 

4.4 Estudos de biossorção 

 

 

4.4.1 Preparo das soluções monometálicas de Terras-Raras 

 

As soluções estoque contendo cério e lantânio, foram preparadas 

individualmente pela dissolução dos respectivos cloretos: LaCl3·7H2O e 

CeCl3·7H2O (99,99% - Sigma Aldrich) em água deionizada, com massa estimada 

para concentração igual a 800 mg L-1 dos íons Ce3+ e La3+. O pH dessas soluções 

foi ajustado a 5,0 ± 0,4. O ajuste do pH foi feito usando HCl 0,1 mol L-1 (J.T. 

Baker, México)  ou NaOH 0,1 mol L-1 (Synth, Brasil). 

 

4.4.2 Quantificação dos metais Ce3+ e La3+ 

A determinação da concentração dos metais foi realizado por meio de 

análises espectrofotométricas, de acordo o método descrito por MUKHERJI 

(1966) usando o indicador alaranjado de xilenol, na concentração final de 0,05 

mmol L-1, Tampão acetato de sódio 0,01 mmol L-1 em pH 5,6. O procedimento 

realizado está descrito abaixo: 

1) Branco: 

- 0,5 mL de alaranjado de xilenol 0,05 mmol L-1; 

- 10 mL tampão acetato de sódio 0,01 mmol L-1 em pH 5,6; 

- H2O deionizada q.s.p 25 mL. 

 

2) Reação: 

- 0,5 mL de alaranjado de xilenol 0,05 mmol L-1; 

- 10 mL tampão acetato de sódio 0,01mmol L-1 em pH 5,6; 

- 0,05 mL da amostra filtrada; 



83 

 - H2O deionizada q.s.p 25 mL. 

As medidas de absorbância foram realizadas em comprimento de onda (λ) igual a 

570 nm em espectrofotômetro UV-Vis (DU Series 530, Beckman). As 

concentrações residuais de metal foram calculadas usando o coeficiente de 

absortividade obtido na curva analítica para cada metal em estudo (ver apêndice 

G e H). 

 

 

4.5 Cinéticas de biossorção  

 

 

 As cinéticas de biossorção foram realizadas com o objetivo de estabelecer 

o tempo de equilibro (tempo necessário para a saturação dos sítios ligantes de 

metal presentes na superfície da biomassa) para o processo biossortivo. 

 Os experimentos de cinética de biossorção para a biomassa livre dos 

fungos Aspergillus nidulans (MEL1) e Cladosporium sp. foram realizados em 

frascos individuais de polipropileno tampados contendo 50 mL de solução 

monometálica de Ce3+ e La3+ (concentração inicial de 500 mg L-1) e 50 mg de 

biomassa livre. Os frascos foram mantidos a temperatura ambiente (28 ± 2 oC) e 

sob agitação de 150  rpm  em  uma mesa agitadora orbital (modelo MA 830, 

MARCONI). Posteriormente os frascos foram retirados em distintos tempos (15, 

30, 60, 90,120 e 180 min) e as soluções contidas foram filtradas usando 

membrana de 0,45 µm, para posterior quantificação da concentração residual de 

metal presente na fase fluida. 

Os experimentos de cinética com as biomassas encapsuladas em 

membrana e imobilizadas em alginato foram realizados em frascos de 

polipropileno tampados contendo 300 mL de solução monometálica de Ce3+ e La3+ 

em concentração inicial de 500 mg L-1 em pH 5,1sob agitação de 150  rpm  a 

temperatura de 28 ± 2 oC. Posteriormente alíquotas de 1 mL foram coletadas nos 

tempos de: 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360,420, 480 min e filtradas para posterior 

quantificação  da concentração de metal presente na fase fluida. 

A determinação da concentração residual do metal na fase líquida foi 

realizada pelo método espectrofotométrico (MUKHERJI, 1966) descrito 
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anteriormente. A partir das medidas de absorbância (realizadas em triplicata) de 

dois experimentos independentes, a capacidade de biossorção (q) em cada 

tempo (t) foi calculada a partir da equação (16). 

 
( )o fC C V

q
m


                                                                                                    (16) 

A eficiência de remoção foi calculada conforme a equação (17): 

 % 100
o f

o

C C
R x

C


                                                                                             (17) 

 

Onde: 

q: capacidade de biossorção (mg g-1); 

Co: concentração inicial de metal em solução (mg L-1); 

Cf: concentração final de metal em solução (mg L-1) ; 

V: Volume da solução (L); 

m: massa do biossorvente (g); 

%R: Porcentagem de remoção. 

 

Os dados experimentais das cinéticas de biossorção foram aplicados aos 

modelos de pseudo-primeira, pseudo-segunda ordens e de difusão intraparticular.  

 

 

4.6 Isotermas de biossorção 

 

 

 Para melhor compreensão do processo de adsorção, foram realizados os 

estudos de equilíbrio que descrevem como o adsorvente interage com o 

adsorbato em diferentes concentrações. Os estudos de equilíbrio foram avaliados 

através das isotermas de biossorção, as quais permitem estimar a quantidade 

máxima do metal adsorvida pela biomassa. 

 Os estudos de equilíbrio utilizando biomassa livre foram realizados em 

frascos individuais de polipropileno contendo 50 mL de solução de Ce3+ e La3+ nas 

concentrações inicias de 50, 100, 150, 200, 250, 200, 400, 500 mg L-1, obtidas a 

partir da diluição de uma solução estoque de concentração 800 mg L-1. A massa 

do adsorvente variou de 1% para a biomassa úmida e 0,1% para a biomassa 

seca.  Os frascos contendo o adsorvente foram mantidos a uma velocidade de 
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agitação de 150 rpm na temperatura de 28 oC pelo tempo necessário para o 

sistema alcançar o equilíbrio (determinado pela cinética de biossorção). Após 

esse tempo, as amostras foram coletadas e realizada uma dupla filtração usando 

membrana de 0,45 µm para permitir a separação do adsorvente e a determinação 

da concentração de íons Ce3+ e La3+ presente na fase líquida.  

 Para os estudos com a biomassa livre de A. nidulans, encapsulada em 

membrana de celulosa e imobilizada em alginato de cálcio, os ensaios foram 

realizados em frascos individuais de polipropileno contendo 50 mL de soluções 

monometálicas de diferentes concentrações (50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 

500 mg L-1) com pH ajustado em 5,1 ± 0,1, 0,1% do biossorvente, mantidos na 

temperatura de 28 oC sob agitação de 150 rpm pelo tempo necessário para atingir 

o equilíbrio (determinado pela cinética de biossorção). Durante os ensaios, os 

frascos contendo a mistura adsorbato + adsorvente foram retirados da agitação a 

cada 30 minutos para realizar a medição do pH e em função da variação o pH foi 

ajustado com HCl (0,05 mol L-1) ou NaOH (0,025 mol L-1). Esse processo foi 

realizado repetidamente até conseguir manter o pH constante em 5,1 ± 0,1 

durante todo o tempo de equilíbrio. Ao final do processo biossortivo, foi realizada 

uma dupla filtração para separação da fração sólida (adsorvente) e posterior 

quantificação dos íons metálicos residuais presentes na solução. 

A concentração dos íons Ce3+ e La3+ adsorvido sobre a superfície do 

biossorvente foi determinada utilizando o balanço de massa do adsorbato, 

apresentado na Equação (7) (item 2.6). Neste trabalho, foram avaliados os 

modelos das isotermas lineares de Langmuir, Freundlich e o modelo de Dubinin-

Radushkevich. 

 

 

4.7 Imobilização da biomassa do mutante MEL1 

 

 As biomassas pré-tratadas com maior capacidade biossortiva para íons 

Ce3+ e La3+ foram submetidas a diferentes métodos de imobilização 

(encapsulamento em membrana de celulose e imobilização em alginato) para 

posterior realização dos ensaios de biossorção. 
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4.7.1 Encapsulamento da biomassa em membrana de celulose 

 

 O encapsulamento envolve a utilização de membranas semipermeáveis, e 

tem sido utilizado como uma alternativa ao aprisionamento em matrizes porosas. 

Nesta técnica é utilizada uma membrana como barreira seletiva entre duas fases, 

a solução como doadora de íons metálicos e o adsorvente como receptor de íons 

metálicos. Essa membrana semipermeável deve apresentar características de 

permeabilidade ao solvente e às partículas que se deseja remover ou recuperar e 

ser impermeável ao adsorvente. A separação é obtida devido à capacidade da 

membrana de transportar alguns componentes da fase doadora para a receptora 

da membrana como resultado de um gradiente de concentração (QUEIROZ; 

COLLINS; JARDIM, 2001). 

Para os ensaios de cinética de biossorção, a biomassa do mutante MEL1 

foi encapsulada em membrana de celulose (45 mm de largura e 21 mm de 

diâmetro), e selado com auxilio de linha de náilon (Figura 17A), a cápsula contem 

no seu interior 300 mg de biomassa e 10 mL de água. 

 Para a realização dos ensaios de isotermas de biossorção, a biomassa do 

mutante MEL1 foi encapsulada em membrana de celulose (33 mm largura e 21 

mm de diâmetro) e selado com auxilio de linha de náilon (Figura 17B), a cápsula 

contem no seu interior 50 mg de biomassa e 2 mL de água. 

 

 Figura 17- Cápsula contendo (A) 300 mg de biomassa em um volume de 10 mL 

de água deionizada para as cinéticas de biossorção  e (B) 50 mg de biomassa em um 

volume de 2 mL de água deionizada para as isotermas de biossorção. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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4.7.2 Imobilização da biomassa em alginato 

 

 O mecanismo clássico de imobilização por aprisionamento é a mistura de 

material sólido (biomassa) com um composto polimérico que apresenta cargas 

negativas (polímeros orgânicos). Esta mistura é gotejada em uma solução que 

contem íons Ca2+. O íon Ca2+ promove a formação de ligações iônicas, que 

resultam na formação de um gel consistente e insolúvel, o qual imobiliza o 

material sólido.  

 Nesse procedimento, 1g de biomassa (na forma de pó fino) foi 

homogeneizada em 50 mL de solução de alginato de sódio 2%, sendo esta 

mistura gotejada com pipeta Pasteur em uma solução de CaCl2 0,1 mol L-1, a qual  

foi mantida sob agitação suave para que as esferas fossem formadas. Para 

melhor formação do retículo e estabilização, as esferas foram mantidas na 

solução de CaCl2 0,1 mol L-1 por aproximadamente uma 1 h para torná-las mais 

rígidas. Após esse tempo de cura, as esferas foram filtradas e lavadas 3 vezes 

com água destilada. O armazenamento foi realizado a 4 oC em água esterilizada 

para a posterior utilização nos ensaios de biossorção. Esse procedimento também 

foi realizado sem a presença de biomassa, para que houvesse a formação dos 

pellets das esferas controle. Essa ação possibilitou determinar a contribuição do 

polímero na capacidade biossortiva. 

Em placas de Petri identificadas como A e B foram colocadas 10 e 20 

esferas de alginato de cálcio contendo biomassa, respectivamente e naquelas 

identificadas como C e D foram colocadas 10 e 20 esferas de alginato sem 

biomassa. Posteriormente as placas (identificadas como A, B, C, D) contendo as 

esferas com e sem biomassa foram pesadas e colocadas em estufa a 100 oC por 

12 h. Após esfriamento, as esferas (com e sem biomassa) foram novamente 

pesados para obter o peso seco das esferas. 

As medidas do peso seco das esferas de alginato de cálcio (com e sem 

biomassa) foram realizadas para verificar o quanto de biomassa se encontrava 

imobilizada em cada esfera de alginato de cálcio e assim, correlacionar os pesos 

das células livres com o número de esferas contento a quantidade de biomassa 

imobilizada equivalente aquela utilizada nos ensaios com biomassa livre, 
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possibilitando assim, a comparação da eficiência de remoção dos metais por 

ambas biomassas. 

Para os ensaios de cinética de biossorção foram utilizadas quantidades de 

esferas correspondente a 300 mg de biomassa do mutante MEL1 e para ensaios 

de isotermas de biossorção foram utilizadas quantidades de esferas 

correspondentes a 50 mg da biomassa. Para todos os ensaios utilizou-se uma 

proporção de biomassa seca equivalente a 0,1%. 

 

 

4.8 Estudos da superfície química dos biossorventes 

 

 

Para avaliar possíveis alterações na superfície do biossorvente causadas 

pelos pré-tratamentos físico e químico, os quais podem afetar a capacidade 

biossortiva para as terras-raras Ce3+ e La3+, foram realizadas análises de FTIR, 

MEV-FEG e EDS. 

 

4.8.1 Espectroscopia vibracional no infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR)  

 

A espectroscopia no infravermelho fornece evidências da presença de grupos 

funcionais na estrutura de um composto e é amplamente utilizada para análise de 

compostos orgânicos ou inorgânicos. O método baseia-se na ideia da 

interferência da radiação entre dois feixes para produzir um interferograma. Este 

último é um sinal produzido em função da mudança do caminho óptico entre os 

dois feixes (SUART, 2004).  

Os espectros de absorção no infravermelho foram obtidos por meio da técnica 

de amostragem ATR (Refletância Total Atenuada), utilizando um 

espectrofotômetro FTIR - VERTEX 70 / Bruker, (fonte: laser HeNe, detector: 

DLaTGS com resolução espectral de 4 cm-1). A utilização deste equipamento 

permite a análise do material sem a necessidade do preparo prévio das amostras, 

utilizando uma pequena quantidade do material macerado, suficiente para cobrir a 

porta-amostra. Os dados foram adquiridos na região do infravermelho médio, no 

intervalo de 4000 - 400 cm-1.  



89 

4.8.2 Microscopia eletrônica de varredura de alta resolução com fonte de emissão 

de campo acoplado à espectroscopia de dispersão de raios-X (MEV-FEG/EDS) 

 

 O MEV-FEG permite obter imagens com grande magnificação e alta 

resolução da morfologia superficial de uma amostra. Acoplado ao MEV, pode ser 

realizada a espectroscopia de energia dispersiva (EDS). A técnica permite o 

estudo de caracterização elementar da amostra. 

 As amostras avaliadas foram a biomassa antes e após a biossorção com 

cério e lantânio a aproximadamente 500 mg L-1. Para a análise micromorfológica 

das amostras utilizou-se o MEV-FEG (JEOL, JSM-7500F, Japão) localizado no 

laboratório de Microscopia Eletrônica de Alta Resolução (MEV-FEG) no prédio do 

Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Protocolos em Nanotecnologia 

do Instituto de Química da UNESP - Araraquara.  

Para a análise elementar das amostras foi utilizado um Espectrômetro de 

Dispersão de Energia (EDS) acoplado ao MEV, sendo analisada uma área de 

cada amostra. As análises foram realizadas nas seguintes condições: a) 

Revestimento por átomos de carbono pelo método da evaporação; b) tensão de 

aceleração de 2 kV; c) distância de trabalho de 8,0 mm; d) magnitude de 

ampliação de 50 a 50000 vezes. 

 

 

4.8.3 Modificação de grupos funcionais por tratamento químico da biomassa do 

mutante MEL1 

 

4.8.3.1 Análise dos grupos funcionais envolvidos na biossorção  

 

Após construção das isotermas de equilíbrio para os íons Ce3+ e La3+, foram 

selecionadas as biomassas com maior capacidade biossortiva para cada ion 

(biomassa controle e biomassa pré-tratada), os quais foram denominados 

controles. As capacidades de biossorção assim obtidas serviriam de referencias 

para comparar com os valores obtidos depois que a biomassa fosse alterada 

quimicamente (esterificação e metilação). Possibilitando com isso determinar o 

percentual de contribuição de cada grupo funcional para o processo de 

biossorção. 
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4.8.3.1.1 Metilação dos grupos amina  

 

Basicamente a metilacão é realizada por meio da reação do formaldeído 

com aminas primárias (RNH2) e secundárias (R2NH), presentes na estrutura da 

biomassa fúngica para formar as iminas, (R2C=NR) ou enaminas (R2N-CR=CR2) 

em um processo de dois estágios utilizando um ácido como agente catalisador 

(Figuras 18 e 19). (NAKASONE, 1988; BRUICE, 2006b; CAREY, 2008; 

VOLLHARDT; SCHORE, 2013). 

A formação de iminas (frequentemente chamadas de bases de Schiff) em 

um primeiro estágio inicia com a adição nucleofílica da amina primária ao grupo 

carbonilo (do formaldeído), seguido pela transferência de um próton de nitrogênio 

para o oxigênio, o que dá origem a um intermediário relativamente instável, a 

carbinolamina. No segundo estágio, o oxigênio da carbinolamina é protonado pelo 

ácido fórmico transformando a hidroxila em um grupo de saída, resultando a 

perda de água. O cátion resultante é estabilizado por uma estrutura de 

ressonância com todos os octetos completos e com a carga positiva localizada no 

nitrogênio. A perda de um próton dá origem à imina (Figura 18). 

 

 Figura 18 - Formação de imina a partir de um aldeído e um grupo amina. 

 

Fonte: VOLLHARDT; SCHORE, 2013. 

 

 O mecanismo de formação de enamina começa, como o mecanismo de 

formação de imina, como uma adição nucleofílica. As aminas secundárias (R2NH) 

também reagem com compostos carbonílicos para dar o produto intermediário 

análogo (carbinolamina), como não existe hidrogênio ligado ao nitrogênio desse 

intermediário, a formação de imina não pode ocorrer. Em vez disso, a 

desidratação da carbinolamina envolve a perda de um hidrogênio de um carbono 

adjacente, formando-se uma dupla ligação carbono-carbono produzindo uma 

enamina (Figura 19). 
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 Figura 19 - Formação de enamina a partir de um aldeído e um grupo amina. 

 

 

Fonte: VOLLHARDT; SCHORE, 2013. 

 

 

O pH no qual é conduzida a formação de imina e enamina deve ser 

cuidadosamente controlado. A utilização de ácidos fortes (por exemplo, H2SO4) 

como catalisador da reação produz a protonação de todos os sítios aminados sem 

poder reagir com o grupo Carbonilo, bloqueando assim a formação do 

intermediário. Neste caso a amina é completamente protonada tornando-se um 

cátion amônio e perdendo sua capacidade nucleofílica o que inibe ou bloqueia o 

primeiro passo do mecanismo. A utilização de um ácido fraco (por exemplo, 

HCOOH) para a manutenção de um pH ideal(4 <pH< 5) protona o intermediário 

tetraédrico (carbinalamina) favorecendo a perda de água (eliminação  de H+)  e a 

posterior formação de imina e enamina. 

Para realizar esse procedimento, 10g (peso seco) das biomassas 

selecionadas, e seus respectivos controles, foram colocadas em 200 mL de 

formaldeído (HCHO) e 400 mL de ácido fórmico (HCOOH). Essa mistura foi 

agitada a 150 rpm durante 5 h a 37 oC. Finalizado o processo, a biomassa  foi 

recuperada por filtração ao vácuo e lavada com água destilada até atingir um pH 

neutro 7,0. Após isso, a biomassa foi seca em estufa a 55 oC até o peso 

constante. As amostras secas foram maceradas individualmente e armazenadas 

em tubos plásticos devidamente rotulados para posterior utilização nos ensaios de 

biossorção. 

 

4.8.3.1.2 Esterificação dos grupos carboxílicos 

 

 Os ácidos carboxílicos reagem com álcoois para formar ésteres por meio 

da reação de condensação também conhecida como esterificação.  A 



92 

esterificação de Emil Fischer é uma reação de substituição nucleofílica do 

grupamento acila catalisada por ácido mineral, envolvendo um ácido carboxílico e 

um álcool. O ácido mineral protona o átomo de oxigênio do grupo carbonila, 

tornado o ácido carboxílico muito mais reativo ao ataque nucleofílico do álcool e 

dando origem a um intermediário tetraédrico. A partir daí, a transferência de um 

próton de um oxigênio para outro origina um segundo intermediário tetraédrico e 

converte o grupo OH em um bom grupo de saída. Finalmente a perda de um 

próton regenera o catalisador ácido, originando o éster conforme a Figura 20 

(CALVALCANTE et al., 2015). 

 

 Figura 20 - Formação de ésteres a partir de um ácido carboxílico e um álcool. 

 

Fonte: CALVALCANTE et al., 2015. 

 

 Para realizar esse procedimento 10 g (peso seco) das biomassas 

selecionadas, e seus respectivos controles, foram colocadas em 650 mL de 

metanol anidro contendo 6 mL de HCl concentrado, como catalizador para a 

reação de esterificação, e a mistura foi mantida sob agitação de 150 rpm durante 

5 h a 37 oC. Terminado o processo, a biomassa foi filtrada à vácuo e seca a 50 ± 

5 °C por 24 h. As amostras secas foram maceradas individualmente e 

armazenadas em tubos plásticos devidamente rotulados para posterior utilização 

nos ensaios de biossorção. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Produção da biomassa pigmentada pelo mutante MEL1  

 

 Os resultados obtidos mostraram que para obter maior pigmentação da 

biomassa do mutante MEL1 é necessário realizar o cultivo do fungo em duas 

etapas, como já estabelecido em estudos anteriores realizados em nosso 

laboratório (FREITAS, 2013). Na pré-cultura, o cultivo foi suplementado com 1% 

de Água de Maceração de Milho (AMM), o que possibilitou um maior crescimento 

do fungo (Figura 21A). Na etapa da cultura propriamente dita, a única condição 

que variou foi a concentração de AMM, que foi reduzida para 0,2%. Essa 

limitação nutricional promoveu uma maior pigmentação da biomassa, como pode 

ser observado na Figura 21B. Com esse procedimento foi obtido uma produção 

de 4,7 g L-1 de biomassa pigmentada. 

 

Figura 21 - Cultivo do mutante MEL1 após a etapa da pré-cultura (A) e da 

cultura propriamente dita (B). 

 
  Fonte: próprio autor. 

 

 

 

5.2 Avaliação do crescimento do fungo Cladosporium sp. em diferentes 

meios de cultura 

 

O crescimento, morfologia (esporulação) e pigmentação de Cladosporium 

sp. em meio  sólido  foi  avaliado  utilizando  sete  diferentes  meios  de  cultura.  



94 

Os resultados mostraram que após 7 dias  de crescimento, somente  as colônias 

crescidas em meio de aveia apresentaram um tamanho menor em comparação 

com as colônias crescidas nos demais meios (Figura 22). A morfologia das 

colônias crescidas nos diferentes meios foi muito semelhante, apresentando 

bordas regulares, textura aveludada, com pregas superficiais ligeiramente 

marcados e área central elevada, exceto aquelas crescidas em meio Czapek-Dox 

que mostraram superfície lisa e também as colônias crescidas no Meio Completo 

Marinho que apresentaram bordas irregulares. A coloração da colônia variou de 

acordo com o meio utilizado: verde-azeitona para os meios Czapek-Dox e BDA; 

marrom-oliva para os meios PDA, Aveia e Completo Marinho; marrom escuro 

para os meios Sabouraud e Completo Marinho. No entanto, as colônias crescidas 

em meio Czapek Dox apresentaram maior esporulação e pigmentação.  Dessa 

forma, esse meio mostrou-se mais adequado para crescimento do Cladosporium 

sp., visando a obtenção de esporos para o cultivo em meio líquido. 

 

Figura 22 - Aspecto das colônias de Cladosporium sp., cultivadas em diferentes 

meios de cultura após 7 dias de incubação a 28 oC. 

 

Meio PDA Meio BDA Meio aveia Meio Czapek-Dox 
 
    
 
 
 

Meio Sabouraud Meio completo Marinho Meio completo 
 

 

Fonte: próprio autor. 
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5.3 Estudo cinético da adsorção de Ce3+ e La3+, utilizando a biomassa livre 

dos fungos A. nidulans (MEL1) e Cladosporium sp.  

 

 No estudo de materiais adsorventes a cinética de adsorção é um 

parâmetro fundamental que fornece informações como o tempo de equilíbrio e a 

velocidade em que ocorre o processo. Em função da mudança na concentração 

de adsorbato na solução em períodos de tempo determinados, é possível 

estabelecer o tempo necessário para que o equilíbrio no processo biossortivo seja 

atingido, ou seja, a velocidade com que os íons se associam à superfície do 

adsorvente é igual à velocidade com que os íons se dissociam da mesma. A 

adsorção de Ce3+ e La3+ pelas biomassas dos fungos A. nidulans (MEL1) e 

Cladosporium sp. foi investigada em relação ao tempo de contato na faixa de 0 - 

180 minutos, mantendo outros parâmetros constantes. A Figura 23 apresenta os 

resultados referentes ao estudo cinético.   

  

Figura 23 - Efeito do tempo de contato na capacidade de biossorção de Ce3+ e 

La3+ pela biomassa livre dos fungos A. nidulans (MEL1) e Cladosporium sp. Condições: 

0,1% do biossorvente em solução de Ce3+ e La3+ de concentração 500 mg L-1, t= 180 min, 

150 rpm, 28 ± 2oC e  pHinicial= 5,6. 
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É possível observar na Figura 23, que ambos adsorventes apresentaram 

um perfil cinético rápido e semelhante para adsorção de Ce3+ e La3+. De acordo 

com os dados obtidos e expressos na Figura 23, observar-se que foi necessário 

um tempo de aproximadamente 90 minutos, para que a adsorção em ambos os 

biossorventes alcançasse o equilíbrio e neste período a quantidade de metal 

removido das soluções monometálicas utilizando a biomassa de A. nidulans foi de 

27% ( 131 mg g-1) para Ce3+ e 21% (101mg g-1) para La3+. Para a biomassa de 

Cladosporium sp. as porcentagens de remoção nesse período de tempo foi de 

16% (75 mg g-1) para Ce3+ e 11% (49 mg g-1) para La3+. Pode-se observar nesta 

mesma Figura 23, que as taxas adsortivas de Ce3+ e La3+ foram maiores quando 

foi utilizada a biomassa de A. nidulans como agente adsorvente. Essa diferença 

na capacidade de remoção pelas biomassas dos dois fungos pode estar 

relacionada com a composição química da célula e em particular da parede 

celular. Conforme a espécie de fungo, a parede celular pode conter quantidades 

variáveis de componentes (proteínas, lipídios, exopolissacarídeos, polímeros 

extracelulares, etc), os quais diferem nos grupos funcionais existentes que podem 

ser sítios ligantes de metal (VOLESKY, 1990; WANG; CHENG, 2009; 

VIJAYARAGHAVAN; BALASUBRAMANIAN, 2015). 

Esta afinidade entre adsorvente e o adsorbato não pode ser explicada 

através das características físicas e químicas dos metais porque as suas 

propriedades são muito semelhantes como consequência da sua configuração 

eletrônica (ABRÃO, 1994). Uma possível explicação em relação à afinidade dos 

metais Ce3+ e La3+ pela biomassa de A. nidulans pode ser dada pela composição 

química da biomassa e a classificação de Pearson dessas TRs. De acordo ao 

conceito de Pearson (1968), os lantanídeos são classificados como ácidos duros; 

por isso, coordenam-se preferencialmente com átomos tais como oxigênio, 

nitrogênio, fósforo e enxofre presentes em moléculas (bases duras) portadoras 

dos grupos funcionais fenol, carbonila, carboxílico, hidroxila, éter, fosforila, amina, 

nitro, nitroso, amida, tiol, entre outros (JAL et al., 2004). Com base nesse 

conceito, assumimos que a biomassa de A. nidulans possui na sua composição 

quantidades significativas de grupos doadores de elétrons. Da mesma maneira 

como citado acima, a ligação preferencial por um íon metálico pode ser devido às 

diferenças na composição química da parede celular dos fungos em estudo. 
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Os perfis cinéticos obtidos neste trabalho também foram comparados com 

outros sistemas de sorção encontrados na literatura para Ce3+ e La3+ que utilizam 

adsorventes de origem sintéticas, pode-se dizer que as curvas cinéticas em todos 

os casos seguem uma tendência similar, que a capacidade de adsorção dos íons 

aumentou em um primeiro momento com o aumento do tempo de contato até a 

lenta obtenção do equilíbrio (WU et al., 2010; WU; SUN; WANG, 2013;  

KOOCHAKIMOHAMMADPOUR  et  al.,  2014;  ZHU;  ZHENG;  WANG,  2015a;  

ZHU;  ZHENG; WANG, 2015b;  ZHU et al., 2016; TOLBA et al., 2017; ZHAO et 

al., 2017;  ASHOUR et al., 2017a; ASHOUR et al., 2017b; ZHOU et al., 2018). 

Considerando os resultados obtidos, a biomassa do mutante MEL1 apresentou 

maior capacidade de remoção para Ce3+ e La3+ em comparação com a biomassa 

de Cladosporium sp., sendo o tempo de equilíbrio foi determinado em 90 minutos 

para ambos fungos. 

 

 

5.4 Seleção do biossorvente com maior capacidade ligante do metal 

 

Neste trabalho foram avaliadas duas espécies diferentes de fungos, a fim de 

selecionar aquela que apresenta vantagens para ser utilizada na remoção dos 

metais cério e lantânio em solução. Para a seleção do biossorvente foram 

considerados os seguintes critérios: 

 Tempo requerido para crescimento em meio sólido e líquido; 

 Rendimento na produção de esporos; 

 Rendimento da biomassa; 

 Porcentagem de remoção dos metais no tempo de equilíbrio. 

Os resultados obtidos referentes ao cultivo dos fungos e as cinéticas de 

biossorção estão sumarizados na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Dados referentes ao cultivo dos fungos e as cinéticas de biossorção 

das biomassas de A. nidulans (MEL1) e Cladosporium sp. 

 

Aspergillus nidulans Cladosporium sp. 

Tempo de crescimento em meio solido:  

5 dias 

Tempo de crescimento em meio solido:  

7 dias 

Alta produção de esporos  

6,8 x107 esporos/ 1mL de suspensão  

Baixa produção de esporos  

0,9 x107 esporos/1mL de suspensão  

Tempo de crescimento em meio liquido:  

5 dias 

Tempo de crescimento em meio líquido:  

15 dias 

Rendimento da biomassa obtida:  

0,9 g L-1 de meio/dia de crescimento 

Rendimento da biomassa seca obtida:  

0,48 g L-1 de meio/dia de crescimento 

 Remoção Ce3+ = 27% 

 Remoção La3+ = 21% 

 Remoção Ce3+ = 16% 

 Remoção La3+ = 10% 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Como é possível observar na tabela, o mutante MEL1 de A. nidulans 

requer um tempo menor de crescimento tanto no meio sólido como líquido, 

apresentando maior rendimento para a produção de esporos e biomassa, e 

também, uma maior capacidade biossortiva e de remoção dos metais em 

comparação ao fungo Cladosporium  sp.. Em função desses resultados, a 

biomassa do mutante MEL1 de A. nidulans foi selecionada para dar continuidade 

ao trabalho. 

  

5.5 Estudo cinético da adsorção de Ce3+, La3+, utilizando a biomassa do 

mutante MEL1 encapsulada em membrana de celulose 

 

 A cinética de adsorção representa o primeiro passo para investigar as 

possibilidades de uso de um adsorvente em um determinado processo de 

separação. Como já evidenciado na literatura, diferentes condições 

experimentais, como por exemplo, o tipo de biossorvente, a quantidade 

empregada, tamanho da partícula e o estado da biomassa (ativa, inativa, livre ou 

imobilizada) podem alterar o tempo mínimo necessário para que o sistema 

consiga atingir o equilíbrio. Com este propósito, realizam-se ensaios de 
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biossorção utilizando a biomassa controle (H2O destilada a 28 oC) do mutante 

MEL1 em sua forma encapsulada. Os resultados referentes ao efeito do tempo de 

contato na capacidade de remoção dos íons Ce3+ e La3+ pela biomassa 

encapsulada estão apresentados na Figura 24. 

 

 Figura 24 - Efeito do tempo de contato na capacidade de biossorção de Ce3+ e 

La3+ pela biomassa do mutante MEL1 não tratada (H2O destilada a 28 oC) encapsulada 

em membrana de celulose. Condições: 300 mg do biossorvente adicionado em 10 mL de 

água deionizada no interior da cápsula, 300 mL de solução de Ce3+ e La3+ de 

concentração 500 mg L-1, 150 rpm, 28 ± 2oC, pHi = 5,1. 
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Fonte: próprio autor. 

 
 
 

 De acordo com os dados obtidos e expressos na Figura 24, é possível 

observar que a cinética de biossorção apresenta um perfil rápido e semelhante 

para ambos íons. Como é constatado, o ponto de equilíbrio para Ce3+ e La3+ foi 

alcançado em aproximadamente 180 minutos. As capacidades de remoção no 

tempo de equilíbrio foram de 14% equivalente a 68 mg de Ce3+ por grama de 

biomassa e 10% equivalente a 51 mg de La3+ por grama de biomassa. 

 

 Na Figura 24 pode-se verificar que o sistema atingiu o equilíbrio em 180 

minutos enquanto que a biomassa livre (Figura 23) conseguiu atingir o equilíbrio 

em 90 minutos. Esses resultados indicam que o tempo necessário para o sistema 

alcançar o equilíbrio difere consideravelmente entre a biomassa livre e 
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encapsulada. O aumento no tempo de equilíbrio da biomassa encapsulada 

poderia estar relacionado à maior resistência de transferência de massa das 

biomassas encapsuladas. Com a biomassa encapsulada é preciso levar em 

consideração o tempo que demoram os íons de Ce3+ ou La3+ em atravessar a 

membrana de celulose, alcançar os grupos ligantes localizados na superfície do 

biossorvente e realizar o deslocamento de íons, principalmente H+. A troca de H+ 

por Ce3+ ou La3+ produz a movimentação do H+ para o exterior da cápsula.  

 Para avaliar a possível adsorção de íons Ce3+ e La3+ pela membrana de 

celulose e a capsula sem biomassa, foram realizados ensaios de adsorção, os 

resultados estão mostrados na Figura 25. 

 

Figura 25 - Efeito do tempo de contato na capacidade de biossorção de Ce3+ (a) e 

La3+ (b) pela membrana de celulose e a capsula sem biomassa. Condições: 300 mg de 

membrana de celulose (equivalentes aos 300 mg de biomassa) ou cápsula contendo 10 

mL de água no seu interior (capsula sem biomassa), 300 mL de solução de Ce3+ ou La3+ 

de concentração inicial de 500 mg L-1, 150 rpm,  28 ± 2ºC,  pHinicial  5,1. 
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 Como pode ser observado na Figura 25, houve uma variação muito 

pequena (cerca de 4 a 5%) na concentração inicial de 500 mg L-1, quando 

colocadas em contato com os adsorvente. Esta redução poderia ser explicada 

pela presença de água no interior da cápsula, a qual promove uma diluição na 

concentração externa dos íons. Com esses resultados pode-se dizer que tanto a 

membrana de celulose como a cápsula de celulose sem biomassa não 

conseguem adsorver íons Ce3+ e La3+, uma vez que a concentração de íons se 

mantém constante com a variação do tempo e que a diluição causada pelo 

volume da água e a hidratação da membrana não influenciam no processo 

biossortivo da biomassa. 

 

5.6 Cinética de biossorção para os íons Ce3+ e La3+, utilizando a biomassa do 

mutante MEL1 imobilizada em alginato 

 

O conhecimento da cinética de adsorção permite examinar a transferência 

de massa da fase liquida para a fase solida em um período de tempo onde o 

sistema consegue atingir o equilíbrio. Os valores da quantidade de íons Ce3+ e 

La3+ adsorvidos pela biomassa imobilizada em alginato de cálcio, e as esfera 

controle (alginato sem biomassa) em função do tempo de contato estão ilustrados 

na Figura 26, onde se pode observar a evolução do processo adsortivo ao longo 

do tempo. 
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Figura 26 - Efeito do tempo de contato na capacidade de biossorção de Ce3+ e 

La3+ utilizando biomassa do mutante MEL1 não tratada (H2O destilada 28 oC) imobilizada 

em alginato de cálcio. 300 mg do biossorvente, 300 mL de solução de Ce3+ e La3+ de 

concentração inicial a cerca de 500 mg L-1, 150 rpm,  28 ± 2ºC,  pHinicial 5,1. 
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Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 Observando a Figura 26, foi possível verificar que o tempo necessário para 

o sistema alcançar o equilíbrio foi de cerca de 180 minutos, e após esse tempo 

não foi observada nenhuma mudança significativa na eficiência de remoção. 

Esses resultados mostram-se parecidos aos obtidos com a biomassa 

encapsulada e diferem consideravelmente aos obtidos com a biomassa livre. Esta 

diferença se deve principalmente ao aumento à resistência de transferência de 

massa. KHOO; TING (2001) sugerem que, embora a imobilização da biomassa 

ofereça diversas vantagens, um retrocesso inerente é o aumento da resistência 

de transferência de massa representada pelo matriz de imobilização. Este 

problema é agravado se a matriz de imobilização possui pequenos poros ou uma 

pequena área superficial.  

 Para as biomassas imobilizadas em alginato notou-se uma cinética de 

adsorção com padrão de comportamento muito semelhante para as biomassas 

livres e encapsuladas. As capacidades de remoção no tempo de equilíbrio foram 

de 27% equivalente a 124 mg de Ce3+ por grama de biomassa e 28% equivalente 

a 138 mg de La3+ por grama de biomassa. 
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 Considerando os resultados obtidos na cinética de biossorção para os íons 

Ce3+ e La3+ pelas biomassas imobilizadas do mutante MEL1, foi escolhido o 

tempo de 180 minutos para os posteriores estudos de equilíbrio. 

 

 

5.7 Ajuste da cinética do processo de biossorção 

 

A fim de investigar o mecanismo de adsorção, os modelos cinéticos de 

pseudo-primeira ordem (LAGERGREN, 1898), pseudo-segunda ordem (HO; 

MCKAY, 1999) e difusão intraparticula (WEBER; MORRIS, 1963), – equações (2), 

(4) e (6) foram aplicadas aos dados experimentais. Os parâmetros cinéticos 

obtidos da regressão linear de cada modelo e seus coeficientes de determinação 

(r2) estão listados na Tabela 11.  

 

 
 Tabela 11 - Parâmetros cinéticos e coeficiente de determinação para a biossorção 

de íons Ce3+ e La3+ pelas biomassas livre (50 mg de biossorvente em 50 mL de soluções 

monometálicas com concentração inicial de 500 mg L-1, encapsulada (300 mg do 

biossorvente inserido com 10 mL de água deionizada no interior da cápsula, 300 mL de 

solução monometálica de concentração 500 mg L-1) e imobilizada (quantidade de esferas 

correspondente a 300 mg de biomassa, 300 mL de solução monometálica de 

concentração inicial de 500 mg L-1), 150 rpm, 28 ± 2oC, pH 5,1. 

 

Modelo Parâmetros Biomassa livre 
Biomassa 

encapsulada 
Biomassa 

imobilizada 

    Ce3+ La3+ Ce3+ La3+ Ce3+ La3+ 

  qeq (exp.) (mg g-1) 131,05 100,63 67,64 51,42 123,73 137,5 

Pseudo-primeira 
ordem 

qeq (cal) (mg g-1) 49,36 43,82 15,65 11,00 69,34 57,22 

k1 (min-1) 0,0311 0,0257 0,0082 0,0083 0,0131 0,0116 

r2 0,8991 0,8179 0,5876 0,5165 0,7823 0,752 

Pseudo-segunda 
ordem 

qeq (cal) (mg g-1) 138,89 112,36 74,63 56,50 144,93 158,73 

k2 (g.mg-1 min-1) 0,0009 0,0006 0,0005 0,0008 0,0001 0,0002 

vo (mg g-1 min-1) 17,0068 8,0003 2,9317 2,6983 3,0931 4,0209 

r2 0,9988 0,9989 0,9988 0,9992 0,9944 0,9963 

Difusão 
intraparticular 

kid (mg g-1 min-0,5) 4,8843 4,9062 0,4129 0,636 0,161 0,0354 

r2 0,7687 0,8524 0,7566 0,777 0,8063 0,9728 

 
Fonte: próprio autor. 
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 A regressão linear dos dados experimentais do modelo de pseudo-segunda 

ordem mostrou valores de determinação próximos de 1 (r2 > 0,98) para os três 

adsorventes (Tabela 11), indicando que este modelo é considerado mais 

apropriado para representar os dados cinéticos dos sistemas de biossorção 

estudados. 

 De acordo a FEBRIANTO  et  al., 2009, o ajuste dos dados experimentais 

ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem sugere que a etapa limitante da 

cinética de biossorção são as interações dos íons metálicos com os sítios ligantes 

disponíveis da superfície da biomassa. O modelo de pseudo-segunda ordem 

descreve bem os processos de adsorção química (quimissorção), que podem 

envolver o compartilhamento de elétrons entre o adsorbato e o adsorvente, como 

troca iônica. Nesse processo apenas monocamadas moleculares são formadas, 

sendo que as moléculas ou átomos unem-se à superfície do adsorvente por meio 

da formação de ligações químicas, que geralmente são covalentes ou 

compartilhamento de elétrons entre o adsorbato e o adsorvente, como troca iônica 

(HO; MCKAY, 1999).  Na literatura, outros estudos utilizando biomassa de fungo 

como biossorvente para vários metais incluindo terras-raras, têm mostrado que o 

modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor descreveu o processo de 

adsorção dos vários sistemas adsorvente/adsorbato (KHAMBHATY et al., 2009; 

GHARIEB  et al., 2014; SHAHVERDI et al., 2015; BAKATULA et al., 2015; LEE et 

al., 2016). 

 

 

5.8 Isoterma de biossorção para os íons Ce3+ e La3+ utilizando a biomassa 

livre do mutante MEL1 submetida a pré-tratamentos 

 

A eficiência de remoção dos íons metálicos pelo biossorvente baseia-se 

nas isotermas de adsorção que expressam à relação especifica entre a 

concentração do íon e a quantidade de íons metálicos ligados na superfície do 

biossorvente à temperatura constante. Considerando que a eficiência de remoção 

do adsorvente pode ser influenciada por diferentes parâmetros (pH, concentração 

inicial de metal, especiação de metais, concentração de biomassa, temperatura, 

presença de outros cátions e ânions, pré-tratamento de biomassa), neste trabalho 

foi avaliado o efeito do pré-tratamento na remoção de Ce3+ e La3+, levando em 
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consideração uma combinação de agentes físicos e químicos que podem 

melhorar a capacidade de adsorção dos íons em estudo. Os testes experimentais 

de equilíbrio foram realizados utilizando biomassas previamente tratadas (com 

temperatura, HCl, NaOH, caCl2) e soluções monometálicas de CeCl3 e  LaCl3  nas 

concentrações:  50,  100,  150,  200,  250,  300,  400,  500  mg L-1. Os resultados 

obtidos  com biomassas tratadas com HCl, NaOH, CaCl2 nas temperaturas de 28 

ºC (ambiente) e 120 ºC podem ser visualizados na Figura 27 e 28.  Os gráficos 

mostram a relação entre a concentração de íons metálicos dissolvidos na fase 

aquosa e a quantidade de íons metálicos ligados na superfície do biossorvente 

quando as duas fases estão em equilíbrio. Esta relação mostra que a capacidade 

de adsorção dos íons aumenta com a concentração dos íons na fase aquosa, 

alcançando progressivamente a saturação em altas concentrações. 
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 Figura 27 - Isoterma de biossorção dos íons Ce3+ usando a biomassa do mutante MEL1 submetida aos seguintes pré-tratamentos: A) 
térmico; B) ácido (HCl); C) básico (NaOH); D) salino (CaCl2). Condições: 50 mg de biomassa, 50 mL de solução de Ce3+ de concentração 
inicial entre 50 - 500 mg L-1, pH 5,6, Tempo de contato= 90 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC.   
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 Figura 28 - Isoterma de biossorção dos íons La3+ usando a biomassa do mutante MEL1 submetida aos seguintes pré-tratamentos: A) 
térmico; B) ácido (HCl); C) básico (NaOH); D) salino (CaCl2). Condições: 50 mg de biomassa, 50 mL de solução de Ce3+ de concentração 
inicial entre 50 - 500 mg L-1, pH 5,6, Tempo de contato= 90 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC. 
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 Nas Figuras 27 e 28, é possível verificar que os pré-tratamentos 

aplicados às biomassas livres resultaram em um aumento da capacidade de 

biossorção no equilíbrio para os íons Ce3+ e La3+ em comparação com a 

biomassa livre não tratada (controle). Para a biossorção de íons Ce3+ no 

equilíbrio, a biomassa livre pré-tratada com CaCl2 (0,5 mol L-1 a 28 oC) 

apresentou  maior capacidade de biossorção (qmax = 66,19 mg g-1) quando 

comparada com a biomassa livre controle (Água destilada a 28  oC) que 

consegue remover 46,67 mg de Ce3+ por grama de biomassa controle (Figura 

27D). Para a biossorção de íons La3+ o tratamento com NaOH  (0,2  mol L-1  a  

28 oC) (Figura 28C) apresentou uma capacidade máxima biossortiva (qmax = 

75,32 mg g-1) quando comparada com a biomassa livre controle (Água 

destilada a 28  oC) que consegue remover 53,69 mg de La3+ por grama de 

biomassa livre controle. 

 

 

5.8.1 Ajuste das isotermas de biossorção 

 

Como pode ser observado nas Figuras 27 e 28, a capacidade de 

biossorção da superfície do adsorvente depende claramente da concentração 

inicial dos íons metálicos em solução. A pesar do adsorvente possuir uma alta 

disponibilidade de sítios ligantes, o número de íons metálicos que se ligam na 

superfície da biomassa foi menor quando as soluções contem baixas 

concentrações iniciais de metal. O aumento na capacidade de biossorção de 

equilíbrio pode ser devido à maior disponibilidade de íons Ce3+ e La3+ na 

solução inicial. A maior concentração inicial de metal também aumenta o 

gradiente de concentração para cada íon, que fornece uma força motriz 

termodinâmica mais forte para superar a resistência de transferência de massa 

dos íons Ce3+ e La3+ da fase aquosa para a fase sólida; isso aumenta a 

probabilidade de colisão entre íons e locais ativos da biomassa, levando a uma 

maior capacidade biossortiva. 

Do mesmo modo, nas Figuras 27 e 28 observa-se que a forma côncava 

de cada isoterma de biossorção para Ce3+ e La3+ é do tipo favorável de acordo 

a classificação de WEBER; CHAKRAVORTI (1974), pois quantidades altas de 

soluto adsorvido podem ser obtidas com baixas concentrações de soluto. A 
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semelhança desta forma convexa de cada isoterma (Figura 27 e 28) com o tipo 

L da classificação de GILES (1974) sugere uma sorção em monocamada de 

soluto com mínima competição pelo solvente. Além disso, este tipo de isoterma 

indica que os locais de sorção disponíveis diminuem gradualmente à medida 

que a concentração de soluto na solução aumenta o que sugere uma saturação 

progressiva do biossorvente. 

 Vários modelos matemáticos têm sido desenvolvidos para representar 

quantitativamente a relação entre a concentração de íons metálicos em solução 

e a quantidade de metal adsorvido à fase sólida quando ambas as fases estão 

em equilíbrio. Os modelos de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich, 

foram utilizados neste trabalho para descrever os dados experimentais de 

equilíbrio de biossorção em sistemas monometálicos de Ce3+ e La3+ para as 

biomassas pré-tratadas. Os parâmetros relativos e o coeficiente de 

determinação (r2) encontrados para cada modelo foram determinados pela 

análise de regressão linear dos dados de equilíbrio. Os valores calculados a 

partir das equações isotérmicas são apresentados nas Tabelas 12 e 13. Os 

resultados obtidos a partir das equações linearizadas indicaram que o modelo 

de adsorção de Langmuir apresentou os maiores coeficientes de determinação 

(r2 > 0,99), indicando que este modelo ajusta adequadamente os dados 

experimentais. Portanto, é possível supor que o processo de adsorção dos íons 

Ce3+ e La3+ por essas biomassas ocorre por monocamada sobre uma 

superfície homogênea. Em outras palavras, a superfície do adsorvente é 

coberta por um grande número de sítios ligantes, sendo que em cada sítio é 

possível acomodar apenas uma molécula adsorvida (NASCIMENTO et al., 

2014; AMIN et al., 2015).  

 Para avaliar o efeito dos diferentes pré-tratamentos da biomassa foi 

analisado os valores da capacidade máxima de biossorção, obtida pelo modelo 

de Langmuir, para os íons Ce3+ e La3+ (Tabelas 12 e 13). Como pode ser 

observado para as biomassas submetidas a diferentes temperaturas, os 

maiores valores de qmax para o íon Ce3+ (57,47 mg g-1) e para La3+ (60,24 mg g-

1)  foram  obtidos  após  a  secagem  da  biomassa  nas temperaturas de 110 

ºC e 55 ºC, respectivamente.  Esses valores foram muito superiores aos 

obtidos para a biomassa úmida (não seca) usada como controle, os valores de 

qmax foram 10,52 mg g-1 para Ce3+ e  12,48  mg g-1 para  La3+. Uma possível 
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explicação para o aumento na capacidade biossortiva das biomassas tratadas 

termicamente seria a desorganização ou rompimento da estrutura celular 

causada pelo calor, expondo outros componentes da parede celular que podem 

atuar como sítios para ligação dos metais (BAYRAMOĞLU et al., 2003; PARK 

et al., 2004; WANG; CHEN, 2006).  

 De acordo com os estudos realizados por RAMRAKHIANI; MAJUMDER; 

KHOWALA (2011), a biomassa seca a 50 ± 5 °C é chamado de biomassa 

inativa, a qual não apresenta atividade metabólica e, porém mantém a 

composição química da parede celular inalterada. A inativação da biomassa a 

50 ± 5 °C produz desidratação da biomassa e a liberação de locais para ligação 

de metais. NAJA; VOLESKY (2011) verificaram que temperatura de 60 °C ou 

superior causa alterações na estrutura da parede celular das biomassas de 

origem microbiano e uma diminuição da capacidade de adsorção devido à 

destruição de grupos funcionais como, por exemplo, aminas presentes na 

composição de polissacarídeos. Os estudos realizados por PARK et al. (2004) 

mostraram que o tratamento térmico da biomassa de alga marrom Ecklonia sp. 

alterou as suas propriedades físico-químicas, incluindo a distribuição dos 

grupos funcionais, com uma redução de 76% dos grupos carboxílicos 

presentes na biomassa, o que ocasionou uma diminuição da taxa de adsorção 

pelos íons  cobre. 

 Em relação aos pré-tratamentos químicos, os resultados listados nas 

Tabelas 12 e 13 mostraram que a capacidade máxima de biossorção variou 

em função da concentração de HCl, NaOH e CaCl2 (0,2 ou 0,5 mol. L-1) e  

também da  temperatura usada  no pré-tratamento (28 oC ou 120 oC).  

 Analisando os dados referentes à biomassa pré-tratada com HCl 

(Tabelas 12 e 13), verifica-se que o tratamento com 0,2 mol L-1 HCl  a  28 oC 

aumentou a biossorção dos íons em estudo, sendo que a  capacidade máxima 

de biossorção para Ce3+ foi de 56,82 mg g-1 e para La3+ 60,61 mg g-1. 

Realizando uma comparação entre os resultados obtidos com as biomassas 

tratadas com HCl e seus respectivos controles, pode-se observar que o pré-

tratamento ácido causou pouca mudança na capacidade de biossorção dos 

íons em relação a biomassa em água destilada a 28 oC, os qmax foram de 54,95 

mg g-1 para Ce3+ e 57,47 mg g-1para La3+. Resultados semelhantes foram 

obtidos por outros pesquisadores (HUANG; HUANG, 1996; BAI; ABRAHAM, 2002; 
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TUNALI; KIRAN; AKAR, 2005; PARK; YUN; JONG, 2005; MUNGASAVALLI; 

VIRARAGHAVAN; JIN, 2007). De acordo a KIRAN; AKAR; TUNALI (2005), o 

efeito dos pré-tratamentos ácidos na capacidade de biossorção varia 

dependendo do tipo de microrganismo usado e do tipo de íons metálicos 

estudados. Os ácidos geralmente podem aumentar a capacidade biossortiva 

devido à “lavagem” da parede celular, com eliminação de impurezas e íons que 

bloqueiam os locais de ligação do adsorvente, levando ao aumento da área 

superficial e da porosidade da amostra original. As pesquisas realizadas por 

HUANG; HUANG (1996) e RAMRAKHIANI; MAJUMDER; KHOWALA, 2011, 

indicaram que o pré-tratamento com ácido aumenta fortemente a capacidade 

de adsorção do micélio de Aspergillus oryzae pelos ions Cu (II), por outro lado 

esse pré-tratamento não alterou a capacidade de biossorção da biomassa de  

Rhizopus oryzae. Outra observação semelhante foi realizada nos estudos 

biossortivos de Ni(II) e Cu(II) por biomassa de Pseudomonas aeruginosa e 

Penicillium suspensa em soluções ácidas (GALUN et al., 1987; SAR et al., 

1999). KAPOOR; VIRARAGHAVAN (1998) relataram que o pré-tratamento 

ácido diminuiu a capacidade biossortiva da biomassa de Aspergillus niger para 

remover metais pesados.  

 Em relação aos pré-tratamentos com NaOH (Tabelas 12 e 13), verifica-

se que o tratamento com 0,5 mol L-1 NaOH  a  28 oC aumentou a biossorção 

dos íons Ce3+ (qmax = 50,51 mg g-1), enquanto que para os íons La3+, o 

tratamento com 0,2 mol L-1 NaOH  a  28 oC aumento a capacidade máxima de 

biossorção  (qmax = 93,46 mg g-1). Realizada uma comparação entre os 

resultados obtidos com as biomassas tratadas com NaOH e seus respectivos 

controles, pode-se observar que o pré-tratamento alcalino causou pouca 

mudança na capacidade de biossorção dos íons em relação a biomassa em 

água destilada a 28 oC, cujos q max foram de 54,95 mg g-1 para Ce3+ e 57,47 mg 

g-1para La3+. 

 Os resultados mostram que o pré-tratamento com NaOH possibilitou o 

surgimento de novos grupos na superfície do biossorvente, aumentando a 

capacidade biossortiva, e também favoreceu mais a adsorção dos íons La3+ do 

que os íons Ce3+, esses resultados podem estar relacionados com a afinidade 

do biosorvente pelo sorbato.  De acordo aos valores obtidos da constante de 

Langmuir, a biomassa tratada com 0,2 mol L-1 NaOH  a  28 oC, mostrou o 
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menor valor de KL (0,0241) para a biossorção de íons Ce3+,  quando 

comparada com o KL (0,3536) da biomassa tratada com 0,5  mol L-1 NaOH a 28 

oC, isso significa que a menores valores de KL, maior é a afinidade do 

adsorvente pelo adsorvato. Possíveis explicações para o aumento na 

capacidade biossortiva da biomassa após tratamento com NaOH foram obtidas 

de XINJIAO, (2006), o qual relatou que o tratamento alcalino poderia estar 

removendo os polissacarídeos amorfos presentes na parede celular, o que 

alteraria a estrutura do dextrano e quitina (como pode ser observado na Figura 

4), permitindo aumentar a adsorção dos íons na superfície da biomassa. Além 

disso, XINJIAO (2006) também sugere que o tratamento alcalino permite a 

desprotonação dos grupos ácidos que estão presentes na parede celular do 

fungo, o que produz um aumento da capacidade biossortiva em função do 

maior número de grupos funcionais carregados negativamente. Outra 

explicação dada por YAN; VIRARAGHAVAN (2000) supõe que o tratamento 

alcalino pode aumentar a capacidade biossortiva devido ao fato do tratamento 

conseguir destruir as enzimas autolíticas que provocam a putrefação da 

biomassa, remove os lipídeos e proteínas que mascaram grupos funcionais 

presentes na parede celular e que possuem uma elevada afinidade por íons 

metálicos.  

 Os nossos resultados sugerem que os tratamentos com NaOH em 

comparação com os ácidos, nas mesmas condições, foram mais eficientes  na 

remoção de íon La3+, sendo que o contrário foi observado para Ce3+. RONDA 

et al., 2013, sugere que o tratamento com NaOH diluído leva a um aumento na 

área de superfície, enquanto o tratamento com ácido nítrico reduz a área de 

superfície e o volume total de poros. Os resultados obtidos nesta pesquisa 

também podem ser comparáveis com alguns estudos presentes na literatura 

(VELAZQUEZ-JIMENEZ; PAVLICK; RANGEL-MENDEZ, 2013; RONDA et al., 

2013; ABDOLALI et al., 2015). 

 Em relação aos pré-tratamentos com CaCl2 (Tabelas 12 e 13), verifica-

se que o tratamento com 0,5 mol L-1 CaCl2 a  28 oC aumentou a biossorção dos 

íons Ce3+ (qmax = 73,63 mg g-1), enquanto que para os íons La3+, o tratamento 

com 0,2 mol L-1 CaCl2 a  28 oC aumentou a capacidade máxima de biossorção  

(qmax =  93,46 mg g-1). Realizada uma comparação entre os resultados obtidos 

com as biomassas tratadas com CaCl2 e seus respectivos controles, pode-se 
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observar que o pré-tratamento salino causou pouca mudança na capacidade 

de biossorção dos íons em relação a biomassa em água destilada a 28 oC, 

cujos q max foram de 54,95 mg g-1 para Ce3+ e 57,47 mg g-1para La3+, o  que  

indica  que  as  modificações  da  superfície  do  biossorvente causadas  pelo  

pré-tratamento  com  CaCl2 também  resultaram  em  um  aumento  na 

capacidade  máxima  de  biossorção  para  os  metais  cério. Vários estudos 

realizados com biomassa de algas mostraram que o tratamento prévio com 

CaCl2 aumentou a capacidade de adsorção de Pb2+, Cu2+, Cd2+, como 

consequência da formação de novos sítios de ligação através da indução de 

reações de reticulação (“crosslinking”) entre as cadeias poliméricas de 

exopolissacarídeos presentes no adsorvente (MEHTA; GAUR,  2005; KUMAR; 

GAUR, 2011). Algumas outras pesquisas reportam que o calcio utilizado no 

pré-tratamento de adsorventes obtidos de Ecklonia sp. e resíduos de outras 

plantas, aumentou a eficácia de remoção de íons metálicos (cadmio, cobre, 

chumbo, zinco, crômio), provavelmente devido à precipitação ou liberação de 

composto orgânicos e voláteis presentes na biomassa, criando sítios na 

superfície com capacidade ligante de metal (PARK; YUN; JONG, 2005; 

ABDOLALI et al., 2015). Estudos realizados com biomassa fúngica e aplicando 

tratamento com CaCl2, mostraram resultados similares aos descritos pelas 

pesquisas citadas anteriormente. De maneira semelhante ao que foi descrito 

para NaOH, o tratamento com CaCl2 pode promover uma lavagem da 

superfície da biomassa possibilitando o surgimento de novos sítios ligantes, o 

que resulta no aumento da capacidade biossortiva da biomassa 

(RAMRAKHIANI; MAJUMDER; KHOWALA, 2011). 

 O outro parâmetro importante é a constante de Langmuir (KL = 1 / b) que 

está relacionado com a energia livre de adsorção, sendo que menor KL, maior é 

a afinidade do sorvente pelo sorbato. VOLESKY (2004) sugere que é desejável 

uma elevada afinidade entre o sorvente e o sorbato, refletida em altos valores 

de adsorção em baixas concentrações, e que o grau de afinidade do sorvente 

pelo sorbato determina sua distribuição entre as fases sólida e líquida. A 

afinidade do adsorvente pelo adsorbato pode ser relacionada com inclinação 

inicial das curvas isotérmicas de biossorção (Figura 27 e 28), ou seja, uma 

curva com aumento acentuado perto de sua origem indica que o sorvente tem 

uma alta afinidade para as espécies sorvidas e, é indicada pelo coeficiente de 
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KL na equação de Langmuir, o seja que quanto menor o valor de KL, maior 

afinidade. 

 Realizando uma comparação dos dados obtidos de KL das biomassas 

pré-tratadas com o controle, nota-se que para os íons Ce3+ a biomassa tratada 

com 0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC possui o menor KL (0,0277 L mg-1) e para os íons 

La3+ a biomassa tratada com 0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC possui o menor KL 

(0,0241 L mg-1). Portanto, de acordo com os resultados obtidos os diferentes 

pré-tratamentos promoveram alterações tanto na capacidade biossortiva 

quanto na afinidade da biomassa pelos metais em estudo. 
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 Tabela 12 - Parâmetros físico-químicos e coeficientes de correlação dos modelos de adsorção de Langmuir, Freundlich e Dubinin-

Radushkevich para Ce3+. 

 

 Fonte: próprio autor.
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) 

r2 

55 oC 52,70 52,08 0,4465 0,9986 27,8574 8,726 0,7778 72,35 22,361 0,8329 

70 oC 40,63 42,55 0,1060 0,9994 19,3018 7,2516 0,7054 61,68 15,814 0,7564 

110 oC 54,60 57,47 0,0648 0,9996 20,9697 5,8038 0,9207 87,53 15,8114 0,9528 

Biomassa viva 8,13 10,52 0,0193 0,9981 1,0764 2,4225 0,9017 28,48 10,0000 0,9337 

0,2 mol L-1 HCl a 28 oC 50,79 56,82 0,0316 0,9991 12,9332 4,085 0,9587 99,11 12,9099 0,9763 

0,2 mol L-1 HCl a 120 oC 41,59 45,87 0,0471 0,9994 14,7243 5,2687 0,9202 72,08 15,8114 0,9490 

0,5 mol L-1 HCl a 28 oC 42,54 45,87 0,0365 0,9986 9,6881 3,7965 0,8794 88,27 12,9099 0,9165 

0,5 mol L-1 HCl a 120 oC 41,11 44,84 0,0663 0,9992 16,0706 5,6433 0,8557 70,22 15,8114 0,8982 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 36,98 37,45 0,2773 0,9996 22,1315 10,6157 0,7619 48,76 22,3607 0,8183 

0,2 mol L-1 NaOH a 120 oC 29,52 29,85 0,8072 0,9991 21,3959 16,5289 0,5621 35,7 26,7261 0,6189 

0,5 mol L-1 NaOH a 28 oC 50,48 50,51 0,3536 0,9994 28,4117 9,4877 0,6774 68,75 22,3607 0,7393 

0,5 mol L-1 NaOH a 120 oC 44,6 45,87 0,3528 0,9993 27,2785 10,7181 0,712 59,91 22,3607 0,7691 

0,2 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 53,33 59,17 0,0325 0,9994 10,8471 3,4771 0,8633 16,02 12,9099 0,8120 

0,2 mol L-1 CaCl2 a 120  oC 52,06 56,82 0,0420 0,9997 15,1485 4,5005 0,9112 96,01 15,8114 0,9455 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 66,19 73,63 0,0277 0,9972 12,9281 3,5249 0,9249 186,22 12,9099 0,9787 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 120 oC 55,33 59,88 0,0789 0,9983 16,5651 4,3745 0,7625 112,24 12,9099 0,8180 

H2O destilada a 28  oC 46,67 54,95 0,0340 0,9995 11,5999 3,8241 0,9319 102,35 12,9099 0,9592 

H2O destilada a 120  oC 36,83 36,76 0,8608 0,9994 26,4723 15,9236 0,5222 45,14 26,7261 0,5880 
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 Tabela 13 - Parâmetros físico-químicos e coeficientes de correlação dos modelos de adsorção de Langmuir, Freundlich e Dubinin-

Radushkevich para La3+. 

 

Tratamento 

  

qmax 

experimental 
(mg g

-1
) 

Langmuir 

  

Freundlich 

  

Dubinin-Radushkevich 

qmax 

calculado 
(mg g

-1
) 

KL          
(l/mg) 

r2 
Kf           

(mg/g)       
(l/mg)

1/n 
n r2 

qs                       
(mg g

-1
) 

E                                        
(kJ mol

-1
) 

r2 

55 oC 55,26 60,24 0,0916 0,9990 26,7892 7,1327 0,8640 85,54 15,8114 0,9074 

70 oC 44,87 45.05 0,5187 0,9994 27,80 11,3766 0,7612 57,87 22,3607 0,8198 

110 oC 51,28 53,76 0,3000 0,9995 31,2807 10,2564 0,8144 70,20 22,3607 0,8674 

Biomassa viva 12,00 12,48 0,1560 0,9995 60,9894 7,7459 0,9798 16,20 22,3607 0,9939 

0,2 mol L-1 HCl a 28 oC 54,17 60,61 0,0385 0,9992 16,0690 4,5188 0,9422 101,50 15,8110 0,9670 

0,2 mol L-1 HCl a 120 oC 51,28 60,14 0,0184 0,9984 8,8286 3,2185 0,9688 118,11 11,1803 0,9849 

0,5 mol L-1 HCl a 28 oC 46,47 48,54 0,0776 0,9991 17,9843 5,8207 0,8095 76,46 15,8114 0,8566 

0,5 mol L-1 HCl a 120 oC 29,65 30,49 0,1617 0,9992 16,2892 9,1324 0,6952 41,31 22,3607 0,7468 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 75,32 93,46 0,0241 0,9994 12,6543 3,0414 0,9446 203,61 11,1803 0,9694 

0,2 mol L-1 NaOH a 120 oC 50,32 51,28 0,1319 0,9994 23,8933 7,4294 0,7923 73,91 15,8114 0,8424 

0,5 mol L-1 NaOH a 28 oC 51,92 53,76 0,0931 0,9984 19,9315 5,7471 0,8266 85,51 15,8114 0,8725 

0,5 mol L-1 NaOH a 120 oC 35,26 37,45 0,1236 0,9989 18,7100 8,2988 0,7941 51,46 22,3607 0,8438 

0,2 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 56,09 61,73 0,0684 0,9994 26,2351 6,9784 0,9309 86,77 15,8114 0,9596 

0,2 mol L-1 CaCl2 a 120  oC 44,71 49,75 0,0525 0,9993 13,2355 4,3783 0,8604 89,08 12,9099 0,9042 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 37,18 38,61 0,2550 0,9992 19,7806 8,3195 0,7787 55,02 22,3607 0,8339 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 120 oC 47,44 51,81 0,0940 0,9996 20,4790 6,1050 0,7892 80,59 15,8114 0,8405 

H2O destilada a 28  oC 53,69 57,47 0,0640 0,9991 17,6971 4,8972 0,8714 96,73 15,8114 0,9118 

H2O destilada a 120  oC 40,38 45,87 0,0386 0,9988 10,6824 4,0766 0,8857 59,89 22,3607 0,7691 
  Fonte: próprio autor.
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5.9 Isoterma de biossorção com ajuste de pH para os íons Ce3+ e La3+ 

utilizando a biomassa livre controle e pré-tratada do mutante MEL1. 

 

 No processo biossortivo, o pH inicial tem um enorme impacto na 

capacidade biossortiva de íons de metais pela biomassa, pois influência as 

propriedades superficiais do adsorvente e estados de ionização/dissociação da 

molécula de adsorbato  (SHEN et al., 2013; ZHU; ZHENG; WANG, 2015a,b). 

Para estudar o efeito do pH na adsorção de Ce3+ e La3+ pelo Mutante MEL1, o 

pH de cada solução foi verificado periodicamente (cada 60 min) e ajustado a 

5,1 ± 0,1  com solução de HCl (0,05 mol L-1) ou NaOH (0,025 mol L-1) quando 

necessário durante todo o tempo de ensaio. Os resultados obtidos estão 

mostrados na Figura 29, a qual também apresenta os dados experimentais das 

isotermas de biossorção sem o ajuste do pH (5,1). 
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 Figura 29 - Comparação das Isotermas de biossorção com ajuste e sem ajuste 

de pHinicial para as soluções metálicas contendo os íons a) Ce3+ e b) La3+. Condições: 

50 mg de biomassa livre, 50 mL de solução monometálica  de concentração inicial 

entre 50 - 500 mg L-1, Tempo de contato = 90 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC, pH = 5,1 ± 0,1.  

 
 

Fonte: próprio autor. 
 
 
 
 

 Como observado na Figura 29, as isotermas com o ajuste de pH 

(pHfinal=5,1) mostraram capacidade  de  biossorção superior aos  ensaios sem  

ajuste (pHfinal = 4,09). Isso pode ser explicado pelo fato que os íons Ce3+ e La3+ 

competem com os íons H+ e com outros íons de carga positiva pelos sítios 

ligantes da biomassa, assim, quanto maior a concentração de íons H+ tanto 

maior a dificuldade dos íons metálicos de serem adsorvidos pela biomassa 

(HUANG; HUANG; MOREHART, 1991; IHSANULLAH et al., 2016;  RAMTEKE; 

GOGATE, 2016). Durante os ensaios de biossorção em pH 5,6 foi observado 

que ocorre uma acidificação da solução (pH próximo a 4,09) durante o 
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processo biossortivo. Esses resultados confirmaram que o mecanismo de troca 

iônica provavelmente esteja envolvido no processo, uma vez que ocorre a 

liberação de H+ principalmente do grupo carboxílico em função da interação do 

metal Ce3+ ou La3+. 

 Como é conhecido, o pH da solução é um parâmetro vital no estudo dos 

processos biossortivos, pois controla a carga superficial do biossorvente, o 

grau de dissociação do grupo funcional nos sítios ativos e influencia na 

especiação dos íons metálicos (ZHU; ZHENG; WANG, 2015a; ZHU; ZHENG; 

WANG, 2015b; IFTEKHAR et al., 2018). O aumento na capacidade biossortivo 

dos íons Ce3+ e La3+ pelas biomassas pode estar relacionado à influência que o 

pH da solução exerce nos locais de ligação de metal da superfície celular do 

adsorvente. O principal componente da biomassa fúngica é a parede celular, a 

qual contém uma grande quantidade de polissacarídeos e alguns deles estão 

associados a proteínas e outros componentes (WANG; CHENG, 2009; 

VIJAYARAGHAVAN; BALASUBRAMANIAN, 2015). Essas macromoléculas têm 

vários grupos funcionais (como grupos amino, carboxila, tiol e fosfato) e os 

fenômenos de biossorção dependem da protonação ou desprotonação desses 

grupos funcionais na superfície da parede celular (VOLESKY, 1990; KAPOOR 

et al., 1999; ILHAN et al., 2004; AMIN et al., 2015).  

 O desempenho das biomassas livre (controle e pré-tratada) do mutante 

MEL1 para a adsorção de Ce3+ e La3+, quando o pH foi ajustado em 5,1± 0,1 

durante todo o processo, foi elucidado empregando os modelos de equilíbrio de 

Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. As constantes dos modelos, 

juntamente com os coeficientes de determinação (r2) obtidos a partir dos três 

modelos de isotermas são apresentados na Tabela 14 e 15. Com base nos 

coeficientes de determinação (r2), verifica-se que os dados experimentais se 

ajustaram bem ao modelo de Langmuir (r2 > 0,99) em comparação aos outros 

modelos. Isso significa que a adsorção de Ce3+ e La3+ na biomassa deste fungo 

ocorre através de uma adsorção em monocamada sobre uma superfície 

homogênea sem interação entre moléculas sorvidas. 

 No processo de adsorção, o pH pode afetar a especiação do adsorbato 

em solução (ESPOSITO; PAGNANELLI; VEGLIÒ, 2002; FIOL et al., 2006; 

DAS, 2010; ZHU; ZHENG; WANG, 2015b), como por exemplo, o elemento 

Cério destaca-se no processo de óxido-redução por apresentar estados 
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oxidativos 3+ e 4+. O Ce3+ igual a outros lantanídeos prevalece como cátion 

trivalente a pH < 6,0 (OLIVEIRA et al., 2014).  A oxidação de Ce-III a Ce-IV com 

cloro (hipoclórito) produz inicialmente um cloreto básico que passa depois a 

Ce(OH)4 contendo algum cloreto co-precipitado. Cério-IV precipita como 

hidróxido a pH 2,0 e os hidróxidos das outras TR são precipitados a pH 6-7, 

mas os cloretos básicos das TR já são parcialmente precipitados a pH 5. 

Diferentemente do Ce (IV), outros lantanídeo (hidróxidos e cloretos) são 

precipitados  a pH entre 6,0 - 8,0 (MOELLER; KREMERS, 1944; ABRÃO, 

1994). 
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 Tabela 14 - Resultados das isotermas de equilíbrio sem e com ajuste de pH 5,1 ± 0,1 para biossorção de íons Ce3+ com base nos 
modelos de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. Condições: 50 mg de biomassa livre, 50 mL de solução monometálica  de 
concentração inicial entre 50 - 500 mg L-1, Tempo de contato = 90 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC, pH = 5,1± 0,1. 

 
 
 
 Tabela 15 - Resultados das isotermas de equilíbrio sem e com ajuste de pH 5,1 ± 0,1 para biossorção de íons La3+ com base nos 
modelos de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. Condições: 50 mg de biomassa livre, 50 mL de solução monometálica  de 
concentração inicial entre 50 - 500 mg L-1, Tempo de contato = 90 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC, pH = 5,1± 0,1. 

Fonte: próprio autor. 
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KL          
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) 
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Kf           

(mg/g)       

(l/mg)
1/n 

n r2 
qs                       

(mg/g) 

E                                        
(kJ/mol) 

r2 

H2O destilada a 28  oC 60,87 54,95 72,99 0,0187 0,9956 7,1292 2,5661 0,9020 185,21 10,5620 0,9316 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 70,32 73,63 87,72 0,0186 0,9977 8,1923 2,5151 0,9163 225,67 11,1803 0,9462 
   Observações: 

(a)
 qmax calculado das isotermas sem ajuste de pH;        (b)  qmax  calculado  e experimental das isotermas com ajuste de pH. 
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(mg/g)       

(l/mg)
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n r2 
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(mg/g) 

E                                        
(kJ/mol) 

r2 

H2O destilada a 28  oC 61,03 57,47 70,92 0,0240 0,9997 10,803 3,2237 0,9246 144,72 12,9099 0,9559 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 78,89 93,46 100,00 0,0177 0,9992 10,704 2,7248 0,9611 224,80 11,1803 0,9811 
 Observações: 

(a)
 qmax calculado das isotermas sem ajuste de pH;        (b)  qmax  calculado  e experimental das isotermas com ajuste de pH. 
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 De acordo com os resultados (Tabela 14), com a manutenção do pH em 

5,1 ± 0,1, a capacidade biossortiva para os íons Ce3+ pela biomassa controle 

(H2O destilada a 28  oC ) aumentou de 54,95 mg g-1 para 72,99 mg g-1, 

correspondendo a 33% de aumento.  No caso da biomassa pré-tratada com 0,5 

mol L-1 CaCl2 a 28 oC,  a capacidade biossortiva para os íons Ce3+ teve um 

aumento de 20%, variando de 73,63 mg g-1 para 87,72 mg g-1.   Da mesma 

forma, o ajuste do pH durante a biossorção também aumentou a capacidade 

biossortiva para os íons La3+ (Tabela 15), sendo que para a biomassa controle 

(H2O destilada a 28  oC) a capacidade biossortiva variou de 57,47 mg g-1 para 

70,92 mg g-1 com o aumento de 23% e para a biomassa pré-tratada (0,2 mol L-1 

NaOH a 28 oC  ) variou de 93,46 mg g-1 para 100,00 mg g-1  o que corresponde 

ao aumento de 7%. 

  Na literatura, a influencia do pH na adsorção de íons Ce3+ e La3+ foi 

relatado em um número de adsorventes, incluindo Pinus brutia (KÜTAHYALI et 

al., 2010), Agrobacterium sp. HN1 (SHUXIA et al., 2011), Turbinaria 

conoides  (VIJAYARAGHAVAN; SATHISHKUMAR; BALASUBRAMANIAN, 

2011), Citrus reticulate (TORAB-MOSTAEDI, 2013), Aspergillus nidulans  

(D’AVOGLIO, 2007; CAPORALIN, 2011; FREITAS, 2013), Parachlorella 

(PONOU et al., 2014), casca de grape fruits (TORAB-MOSTAEDI et al., 2015), 

Gel PSP (YUQIAN et al., 2015), hidrogel granular (ZHU; ZHENG; WANG, 

2015a), biopolímero (EDTA-β-CD) (ZHAO et al., 2016), Hidrogel CMC-g-PAA 

(ZHU et al., 2016), alginato de cálcio (DE CARVALHO et al., 2016), 

nanocompósito de celulose (CL-Zn/Al lLH) (IFTEKHAR; SRIVASTAVA; 

SILLANPÄÄ, 2017a), quitosana modificado com PVA (NAJAFI LAHIJI; 

KESHTKAR; MOOSAVIAN, 2018).  

 Em nosso laboratório, o efeito do pH na adsorção de íons Ce3+ e La3+  

pela biomassa fúngica de A. nidulans (MEL1), examinada por FREITAS (2013), 

mostrou que as maiores capacidades biossortivas para ambos os íons foram 

encontradas na faixa de 2 – 5,6, enquanto que em pH>6 ocorreu uma redução 

da biossorção. Esse estudo também mostrou que a concentração inicial de 

metal diminuiu em pH > 6, o que sugere que está ocorrendo a precipitação dos 

íons metálicos (FREITAS, 2013). 
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 A maioria dos estudos relatam que em pH ácido, os íons de hidrogênio 

competem com o cátion de terras-raras pelos sítios de ligação, tornando difícil 

o processo de adsorção das TRs. Enquanto sob a condição de pH  entre 5 - 6, 

um maior número de grupos funcionais com carga negativa como carboxílicos 

serão exposto na superfície do  biossorvente o que permite a ligação das TRs 

(YUQIAN et al., 2015). Esso ocorre devido ao valor de pH = 5 estar próximo da 

constante de dissociação aparente dos grupos carboxílicos (pKa ~ 5) (DAVIS; 

VOLESKY; MUCCI, 2003). KRATOCHVIL; VOLESKY (1998) sugerem que 

grupos funcionais carregados negativamente, em particular grupos carboxílico, 

são responsáveis pela ligação do cátion metálico por meio do mecanismo de 

troca iônica. VIJAYARAGHAVAN; SATHISHKUMAR; BALASUBRAMANIAN 

(2011) menciona que em valores de pH muito ácido forte, esses grupos 

funcionais carregados negativamente são protonados com íons H+  ou outros 

íons de metais leves. Isto implica que a maioria dos locais de 

complexação/coordenação do adsorvente foram ocupados, e por isso os íons 

Ce3+ e La3+ não consigam competir com estes íons (H+) pela ocupação dos 

locais. Por tanto, em condições fortemente acidas a captação de lantanídeos 

pode ser reducida. Com o aumento do pH, a concentração de íons H+ diminuiu, 

levando à interação entre os íons cério e lantânio carregados positivamente e 

os sítios de ligação carregados negativamente. Portanto, essa interação levou 

a um aumento na capacidade biossortiva.  

 Após verificar a importância do ajuste do pH no processo biossortivo, os 

demais experimentos de equilíbrio foram realizados com a manutenção do pH 

em  5,1 ± 0,1. 

  

5.10 Isoterma de biossorção para os íons Ce3+ e La3+ utilizando a 

biomassa do mutante MEL1 na forma encapsulada em membrana  

  

 Para demostrar o potencial de remoção de metal da biomassa 

encapsulada em membrana de celulose como um novo biossorvente, essas 

biomassas encapsuladas foram colocadas em contato com soluções 

monometálicas de Ce3+ ou La3+ de concentrações variando de 50 a 500 mg L-1 

e pH ajustado em 5,1 ± 0,1. Como pode ser observado na Figura 30, houve um 



124 

aumento da capacidade de adsorção proporcional ao aumento da 

concentração inicial tanto para Ce3+ quanto para La3+. Isso ocorreu porque altas  

concentrações do íon metálico em solução gera uma maior força motriz 

resultante do gradiente de concentração, aumentando a tendência de difusão 

desses íons metálicos para o interior da cápsula (ZHU; ZHENG; WANG, 

2015a,b).  O perfil das isotermas também mostra que o processo é altamente 

favorável, já que uma alta capacidade de adsorção de metal é alcançada em 

baixas concentrações de metal. 

 

 Figura 30 - Isoterma de biossorção dos íons a) Ce3+ e b) La3+ usando a 

biomassa livre (controle e pré-tratada) e biomassa encapsulada (controle e pré-

tratada) do Mutante MEL1.  Condições: 50 mg de biomassa livre ou encapsulada, 50 

mL de solução monometálica  de concentração inicial entre 50 - 500 mg L-1, tempo de 

contato = 180 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC, pH = 5,1± 0,1.  
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Fonte: próprio autor. 
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 A partir das curvas isotérmicas experimentais, podemos inferir que após 

o encapsulamento das biomassas (controle e pré-tratadas), o adsorvente 

resultante mostra um pequeno aumento na capacidade de adsorção 

comparado com a biomassa livre. 

 A relação entre adsorção de metal no equilíbrio e a concentração de 

íons metálicos residuais na solução foi ajustado usando as equações 

linearizadas de Langmuir, Freundlich e Dubinin-Radushkevich. As constantes 

de adsorção e os coeficientes de determinação (r2) obtidos a partir dos três 

modelos são apresentados nas Tabelas 16 e 17. É evidente a partir dos 

valores do coeficiente de determinação (r2 > 0,99), que o modelo de Langmuir 

foi capaz de representar os dados experimentais de forma mais satisfatória. 

Isso indica que a biossorção dos íons Ce3+ e La3+ usando a biomassa 

encapsulada foi realizada em monocamada sobre uma superfície homogênea 

com energias de sorção equivalentes e nenhuma interação entre espécies 

sorvidas. 
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 Tabela 16 - Resultados das isotermas de equilíbrio para biossorção de íons Ce3+ com base nos modelos de Langmuir, Freundlich e 
Dubinin-Radushkevich. Condições: 50 mg de biomassa livre ou encapsulada, 50 mL de solução monometálica  de concentração inicial entre 
50 - 500 mg L-1, Tempo de contato = 180 min (para biomassa encapsulada), 150 rpm,  28 ± 2 ºC, com  pH ajustado em 5,1± 0,1. 

 
 
 Tabela 17 - Resultados das isotermas de equilíbrio para biossorção de íons La3+ com base nos modelos de Langmuir, Freundlich e 
Dubinin-Radushkevich. Condições: 50 mg de biomassa livre ou encapsulada, 50 mL de solução monometálica  de concentração inicial entre 
50 - 500 mg L-1, Tempo de contato = 180 min (para biomassa encapsulada), 150 rpm,  28 ± 2 ºC, com  pH ajustado em 5,1± 0,1. 

Fonte: próprio autor. 
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Kf           
(mg/g)       
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qmax                       

(mg g
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E                                        

(kJ mol
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) 
r2 

 Encapsulada  H2O destilada a 28  oC 102,06 121,95 0,0159 0,9991 9,5611 2,3529 0,9512 321,78 10,0000 0,9737 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 115,87 138,89 0,0163 0,9981 11,508 2,4190 0,9587 346,18 11,1803 0,9688 

  Livre H2O destilada a 28  oC 60,87 72,99 0,0187 0,9956 7,1292 2,5661 0,9020 185,21 10,5620 0,9316 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 70,32 87,72 0,0186 0,9977 8,1923 2,5151 0,9163 225,67 11,1803 0,9462 

 
 
 
Tipo de biomassa 

 
 

Tratamento 

 

qmax 
experimental 

(mg g
-1

) 

Langmuir  Freundlich  Dubinin-Radushkevich 
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-1
) 

KL          
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-1
) 

r2 
Kf           

(mg/g)       
(l/mg)

1/n 
n r2 

qmax                       
(mg g

-1
) 

E                                        
(kJ mol

-1
) 

r2 

Encapsulada  H2O destilada a 28  oC 94,31 121,90 0,0108 0,9990 6,4154 2,0969 0,9638 337,04 10,0000 0,9790 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 100,64 131,58 0,0109 0,9967 7,4164 2,1580 0,9759 343,40 10,0000 0,9802 

Livre H2O destilada a 28  oC 61,03 70,92 0,0240 0,9997 10,803 3,2237 0,9246 144,72 12,9099 0,9559 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 78,89 100,00 0,0177 0,9992 10,704 2,7248 0,9611 224,80 11,1803 0,9811 
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 Como pode ser observado nas (Tabela 16 e 17), o encapsulamento da 

biomassa produz um aumento na capacidade biossortiva para os íons Ce3+ e 

La3+.   

Para íons Ce3+ (Tabela 16), a biomassa livre controle (H2O destilada a 28  oC) 

após encapsulamento mostrou um aumento na capacidade biossortiva de72,99 

mg g-1 para 121,95 mg g-1, correspondendo 67% de aumento. No caso da 

biomassa pré-tratada com 0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC, a capacidade biossortiva 

para os íons Ce3+ teve um aumento de 58% variando de 87,72 mg g-1 para  

138,89 mg g-1. Da mesma forma, o encapsulamento da biomassa também 

aumentou a capacidade biossortiva para os íons La3+ (Tabela 17), sendo que 

para a biomassa controle (H2O destilada a 28  oC) a capacidade biossortiva 

variou de  70,92 mg g-1 para 121,90 mg g-1 com o aumento de 72% e para a 

biomassa pré-tratada (0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC  ) variou de 100,00 mg g-1 para 

131,58 mg g-1  o que corresponde ao aumento de 32%. Nestas mesmas 

Tabelas (16 e 17), é importante observar que as biomassas pré-tratadas e 

encapsuladas apresentaram um aumento na capacidade biossortiva quando 

comparada com a biomassa encapsulada controle. 

 Embora vários tipos de agentes imobilizante tenham sido empregados 

para diversas biomassas, poucos estudos têm sido realizados com a biomassa 

“imobilizada” em membrana semipermeável de celulose. MIGAHED; 

ABDELRAZAK; FAWZY (2017) reportaram o uso de um sistema semelhante ao 

utilizado no presente estudo, conhecido como “tea-bag”, no qual um consorcio 

microbiano é suspenso numa membrana de celulose semelhante a um 

saquinho de chá. O adsorvente resultante mostrou-se eficiente para remover 

íons Cr (IV) e Pb(II) de efluentes industriais. 

 

 

5.11 Isoterma de biossorção para os íons Ce3+ e La3+ utilizando a 

biomassa do mutante MEL1 na forma imobilizada em alginato 

 

 

 A capacidade de uma biomassa por reter metais pode ser descrita por 

isotermas de adsorção que expressam as propriedades superficiais e a 

afinidade da biomassa pelo metal (ANAYURT; SARI; TUZEN, 2009). A 
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capacidade de ligação de Ce3+ ou La3+ da biomassa imobilizada em esferas de 

alginato foi avaliada quantitativamente em uma ampla faixa de concentrações 

iniciais de metal (50 a 500 mg L-1) e pH ajustado em 5,1 ± 0,1. Os resultados 

estão apresentados na Figura 31. 

 

 Figura 31 - Isoterma de biossorção dos íons A) Ce3+ e B) La3+ usando a 

biomassa livre (controle e pré-tratada) e biomassa imobilizada (controle e pré-tratada) 

do Mutante MEL1. Condições: 50 mg de biomassa livre ou imobilizada, 50 mL de 

solução monometálica  de concentração inicial entre 50 - 500 mg L-1, Tempo de 

contato = 180 min, 150 rpm,  28 ± 2 ºC, pH ajustado em 5,1± 0,1. 
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 Como é possível observar na Figura 31A,B, os perfil das isotermas 

obtidas foram do tipo favorável, considerando que representam processos em 

que grandes quantidades de íons metálicos podem ser adsorvidas em 

concentrações muito baixas de metal em solução. Para cada perfil isotérmico a 

capacidade de adsorção aumenta acentuadamente com o aumento da 

concentração de equilíbrio até o sistema atingir o platô. Os resultados mostram 

que as esferas de alginato contendo biomassa apresentam o mesmo 

desempenho para ambos os metais comparado com as esferas contendo 

somente alginato (sem biomassa). 

 Neste estudo, isotermas de Langmuir, Freundlich e Dubinin-

Radushkevich foram aplicadas para descrever o equilíbrio entre íons metálicos 

adsorvidos e íons metálicos em solução. Os parâmetros de sorção estimados a 

partir das isotermas e os correspondentes coeficientes de determinação (r2) 

estão agrupados na Tabela 18 e 19. De acordo com os valores do coeficiente 

de determinação (r2 > 0,99), o modelo de Langmuir se ajusta melhor aos dados 

experimentais. Este modelo supõe a formação em monocamada de íons 

metálicos na superfície externa do biossorvente. 



130 

 Tabela 18 - Resultados das isotermas de equilíbrio para biossorção de íons Ce3+ com base nos modelos de Langmuir, Freundlich e 
Dubinin-Radushkevich. Condições: 50 mg de biomassa livre ou imobilizada, 50 mL de solução monometálica  de concentração inicial entre 50 - 
500 mg L-1, Tempo de contato = 180 min (para biomassa imobilizada),  150 rpm,  28 ± 2ºC, com  pH ajustado em 5,1± 0,1. 

 
 
 Tabela 19 - Resultados das isotermas de equilíbrio para biossorção de íons La3+ com base nos modelos de Langmuir, Freundlich e 
Dubinin-Radushkevich. Condições: 50 mg de biomassa livre ou imobilizada, 50 mL de solução monometálica  de concentração inicial entre 50 - 
500 mg L-1, Tempo de contato = 180 min, 150 rpm,  28 ± 2ºC, com  pH ajustado em 5,1± 0,1.  

Fonte: próprio autor. 
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Esfera sem biomassa  98,51 121,95 0,0545 0,9990 15,0403 2,4120 0,8711 1394,3 10,0000 0,8104 

Imobilizada  H2O destilada a 28  oC 100,26 125,00 0,0532 0,9989 15,1509 2,3607 0,8948 416,82 11,1803 0,9341 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 120,41 153,85 0,0566 0,9992 19,8400 2,4225 0,8770 500,67 11,1800 0,9172 

Livre H2O destilada a 28  oC 60,87 72,99 0,0187 0,9956 7,1292 2,5661 0,9020 185,21 10,5620 0,9316 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 70,32 87,72 0,0186 0,9977 8,1923 2,5151 0,9163 225,67 11,1803 0,9462 
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(kJ mol
-1

) 
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Esfera sem biomassa  100,42 123,46 0,0551 0,9984  15,509 6,8399 0,8697  409,65 11,1803 0,9146 

  Imobilizada  H2O destilada a 28  oC 101,74 128,21 0,0686 0,9992  16,135 2,1349 0,9309  354,60 12,9099 0,9566 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 143,31 181,82 0,0758 0,9980  32,201 2,9197 0,9313  440,32 12,9099 0,9648 

  Livre H2O destilada a 28  oC 61,03 70,92 0,0240 0,9997  10,803 3,2237 0,9246  144,72 12,9099 0,9559 
0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 78,89 100,00 0,0177 0,9992  10,704 2,7248 0,9611  224,80 11,1803 0,9811 
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 Analisando os valores de qmax obtido da equação de Langmuir (Tabela 

18 e 19), quando a biomassa não tratada (controle) foi imobilizada em alginato 

ocorreu um aumento de 71% no valor de qmáx para Ce3+ comparada à biomassa 

livre (Tabela 18), enquanto que para La3+ o aumento no valor de qmáx  foi de 

81% (Tabela 19).  Em relação a biomassa pré-tratada e imobilizada em 

alginato ocorreu um aumento de 75% no valor de qmáx para Ce3+ comparada à 

biomassa (Tabela 18), em quanto que para La3+ o aumento no valor de qmáx  foi 

de 82% (Tabela 19). 

 

No entanto, os resultados referentes a esfera de alginato sem biomassa 

mostraram alta capacidade biossortiva, sendo para Ce3+ 121,95 mg g-1 e para 

La3+ 123,46 mg g-1. Esses resultados confirmam que o alginato de cálcio 

também atuou como excelente adsorvente para os íons em estudo. Resultados 

semelhantes foram relatados por WANG et al., (2016) e BARQUILHA et al., 

(2017) que também mostrarou que o alginato de calcio pode ser utilizado como 

agente biossorvente para remoção de cations metálicos como Cu (II), Pb (II) e 

Niquel (II). Esse desempenho do alginato na adsorção dos íons pode ser 

devido à presença de vários grupos carboxílicos, que fornecem ligantes 

químicos para formar complexos metal-alginato (WANG et al., 2016). 

 

 

5.12 Remoção dos íons Ce3+ e La3+ pelos biossorventes estudados 

 

 Para avaliar o potencial dos biossorventes estudados na remoção de 

íons metálicos, visando uma futura aplicação em larga escala, foi calculada as 

porcentagens de remoção de Ce3+ ou La3+ pelas biomassas nas formas livre, 

encapsuladas em membrana e imobilizadas em alginato, os quais estão 

apresentados nas Tabelas 20 e 21. Os resultados mostraram que as 

biomassas encapsuladas apresentaram maior desempenho em relação as 

biomassas livre e imobilizada 

 Como observado nas tabelas (20 e 21), as biomassas (controle e pré-

tratadas) encapsuladas em membrana mostraram maior porcentagem de 

remoção dos íons cério e lantânio comparada às biomassas livres e 

imobilizadas. Esse resultado pode ser explicado por um efeito somatório da 
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adsorção de íons na superfície da biomassa juntamente com a dissolução de 

íons na água presente no interior da cápsula. 

 Em função dos resultados obtidos poderiamos concluir que a 

“imobilização” da biomassa do fungo A. nidulans (mutante MEL1) pelo método 

de encapsulamento em membrana de celulose possui um grande potencial de 

aplicação em processos de tratamento de efluentes por apresentar maior 

remoção de íons metálicos principalmente em baixas concentrações quando 

comparada à biomassa imobilizada em alginato e também devido a seu baixo 

custo. 
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  Tabela 20 - Comparação da Porcentagem de remoção de íons Ce3+ pelas biomassas livre, encapsulada e imobilizada do Mutante 

MEL1, e respectivos desvios. 

 

  Fonte: próprio autor.  

 

 

Tipo de biomassa 

Concentração inicial (mg L-1) 

50  100  150  200  250  300  400  500  

%R %R %R %R %R %R %R %R 

Biomassa livre  

H2O destilada a 28  oC 44,32 ±0,34 38,62±8,08 33,73±7,74 29,07±3,70 24,26±5,50 20,75±3,93 16,19±6,40 14,09±0,11 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 50,91± 1,01 44,19±4,49 38,14±5,15 32,43±3,68 27,76±8,08 24,37±6,96 19,55±2,34 15,75±5,60 
  

Biomassa encapsulada 
(membrana) 

 

H2O destilada a 28  oC 59,68±3,80 53,32±0,83 45,63±3,08 40,26±0,85 35,21±6,59 31,90±5,50 26,14±1,18 21,17±4,87 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 65,24 ±1,73 58,26±1,49 49,42±6,03 41,55±7,19 37,36±1,65 34,65±6,19 28,15±5,45 24,14±2,48 
  

Biomassa imobilizada 
(Pellets) 

H2O destilada a 28  oC 45,72±0,31 45,23±0,15 44,04±2,16 42.87±2,37 41,29±2,99 38,64±1,85 32,31±2,57 26,64±1,54 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 45,88±1,62 45,54±2,37 44,91±0,37 44,30±0,19 41,54±2,81 39,32±4,05 32,78±1,87 27,30±4,12 

%R: Porcentagem de remoção (valores obtidos a partir das isotermas com  pH ajustado em 5,1± 0,1 e considerando a concentração do biossorvente igual a 
0,1%. Os valores representam a média de três experimentos independentes ± desvio padrão. 
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 Tabela 21 - Comparação da Porcentagem de remoção de íons La3+ pelas biomassas livre, encapsulada e imobilizada do Mutante 
MEL1, e respectivos desvios. 

                      

Fonte: próprio autor.

 

 

Tipo de biomassa 

Concentração inicial (mg L-1) 

50  100  150  200  250  300  400  500  

%R %R %R %R %R %R %R %R 

 
Biomassa livre 

 

H2O destilada a 28  oC 52,87±3,48 40,27±6,62 33,68±4,60 26,70±4,60 22,89±2,81 19,46±1,68 15,18±1,46 11,94±0,56 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 58,96±5,28 48,10±4,04 41,32±0,56 36,53±4,83 30,85±1,23 27,57±8,31 21,56±3,93 17,18±5,95 

  

Biomassa encapsulada 
(membrana) 

 

H2O destilada a 28  oC 61,65±0,34 49,18±4,76 41,52±6,46 36,38±8,95 32,10±3,97 28,92±9,18 24,19±8,05 19,75±3,74 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 65,37±1,59 52,67±1,02 43,21±3,40 38,25±6,57 33,48±8,50 30,32±4,08 25,48±9,29 21,60±3,85 
  

Biomassa imobilizada 
(Pellets) 

H2O destilada a 28  oC 47,58±0,52 46,93±1,77 45,84±0,10 44,23±2,81 41,81±4,26 38,84±3,43 31,83±3,79 27,64±0,31 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 48,22±0,22 47,82±2,18 46,07±1,02 44,60±1,31 42,24±2,18 39,06±5,08 32,08±4,21 20,10±4,21 

%R: Porcentagem de remoção (valores obtidos a partir das isotermas com  pH ajustado em 5,1± 0,1 e considerando a concentração do biossorvente igual a 
0,1%. Os valores representam a média de três experimentos independentes ± desvio padrão. 
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5.13 Comparação da capacidade biossortiva da biomassa do mutante 

MEL1 com outros biossorventes 

 

 Na literatura, um número de adsorventes foi pesquisado para a adsorção 

de Ce3+ e La3+. Estes adsorventes incluem Pinus brutia (KÜTAHYALI et al., 

2010), Agrobacterium sp. HN1 (SHUXIA et al., 2011), Turbinaria 

conoides  (VIJAYARAGHAVAN; SATHISHKUMAR; BALASUBRAMANIAN, 

2011), Citrus reticulate (TORAB-MOSTAEDI, 2013), Aspergillus nidulans 

(MEL1) (FREITAS, 2013), Parachlorella (PONOU et al., 2014), casca de toronja 

(TORAB-MOSTAEDI et al., 2015), Gel PSP (YUQUIAN et al., 2015), hidrogel 

granular (ZHU; ZHENG; WANG, 2015a), Biopolímero (EDTA-β-CD) (ZHAO et 

al., 2016), Hidrogel CMC-g-PAA (ZHU et al., 2016), alginato de cálcio (DE 

CARVALHO et al., 2016), nano-compósito de celulose (CL-Zn/Al lLH) 

(IFTEKHAR; SRIVASTAVA; SILLANPÄÄ, 2017a), hibrido Quitosano modificado 

com PVA (NAJAFI LAHIJI; KESHTKAR; MOOSAVIAN, 2018). Estes 

bioadsorventes foram relatados para mostrar influencia do pH na adsorção de 

íons Ce3+ e La3+. Por exemplo, VIJAYARAGHAVAN; SATHISHKUMAR; 

BALASUBRAMANIAN, (2011) observaram aumento de 5 vezes na captação de 

Ce3+ e La3+ por Turbinaria conoides quando o pH do processo foi 5,0. Em outro 

estudo de TORAB-MOSTAEDI (2013), foi observado um rápido aumento na 

taxa de adsorcao dos íons Ce3+ e La3+ na biomassa de Citrus reticulate após o 

aumento do pH para 5,0. Similarmente, o estudo realizado por ZHU; ZHENG; 

WANG, (2015a) determina que o pH ótimo para adsorçao de Ce3+ e La3+ pelo 

hidrogel granular é 5,0. A adsorção de íons Ce3+ e La3+ por biomassa fúngica 

de Aspergillus nidulans (MEL1) foi examinada por FREITAS, (2013). Neste 

estudo, as capacidades máximas biossortivas para ambos os íons foram 

encontradas em pH 5,6. Com base na pesquisa bibliográfica e os resultados 

obtidos neste trabalho, fica claro que o pH pode influenciar o processo de 

adsorção dos íons Ce3+ e La3+. A remoção de ambos os íons pode ser atribuída 

á adsorção na faixa de pH de 5,0 - 6,0. Considerando a formação de 

precipitados quando o valor de pH da solução excede 6, o pH da solução foi 

ajustado para 5,1± 0,1. 

 Para avaliar o potencial de aplicação de um biossorvente para a 

remoção de íons metálicos em processos industriais é necessário comparar a 
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sua capacidade máxima de biossorção com a de outros biossorventes. As 

capacidades máximas de biossorção para Ce3+ e La3+ obtidas no presente 

estudo foram comparadas com as relatadas na literatura para diferentes 

adsorventes (Tabela 22). 

  

 Tabela 22 - Comparação da capacidade de adsorção para Ce3+ e La3+ por 

vários adsorventes. 

  

Biosorvente Metal 
qmax

(*) 

(mg g
-1

) Referência 

Saccharomyces cerevisiae (tipo 

mutante) 

La3+ 80.00 DI CAPRIO et al., 2016 

Saccharomyces cerevisiae (tipo 

selvagem) 

La3+ 67.00 DI CAPRIO et al., 2016 

Agrobacterium sp. HN1 La3+ 23,26 SHUXIA et al., 2011 

Agrobacterium sp. HN1 Ce3+ 31,15 SHUXIA et al., 2011 

Casca de grapefruits La3+ 171,20 TORAB-MOSTAEDI et al., 2015 

Casca de grapefruits Ce3+ 159,30 TORAB-MOSTAEDI et al., 2015 

Folhas de Pinus brutia La3+ 22,94 KÜTAHYALI et al., 2010 

Folhas de Pinus brutia Ce3+ 17,24 KÜTAHYALI et al., 2010 

Folhas de Pinus brutia Ce3+ 62,10 KÜTAHYALI et al., 2012 

Carvão ativado preparado a partir 

de casca de arroz 

La3+ 175,40 AWWAD et al., 2010 

Pó de osso La3+ 8,43 BUTNARIU et al., 2015 

Turbinaria conoides La3+ 154,70 VIJAYARAGHAVAN; 

SATHISHKUMAR; 

BALASUBRAMANIAN, 2010 

Imidazolato de zeólita (ZIF-8) La3+ 385,00 JIANG et al., 2016 

Imidazolato de zeólita (ZIF-90) La3+ 168,00 JIANG et al., 2016  

Nanopartículas de magnetita La3+ 57,20 ASHOUR et al., 2017a,b 

Arthrospira platensis ( Tipo 

endêmico ) 

Ce3+ 18,10 SADOVSKY et al., 2016 

Arthrospira platensis (Pó comercial ) Ce3+ 38,20 SADOVSKY et al., 2016 

Desmodesmus multivariabilis La3+ 71,30 BIRUNGI; CHIRWA; BOTAI, 

2017 

Chlorella vulgaris La3+ 74,60 BIRUNGI; CHIRWA, 2014 

Stichococcus bacillaris La3+ 51,02 BIRUNGI; CHIRWA, 2014 

Escamas de peixe La3+ 200,00 DAS; JAYA SRE VARSHINI; 

DAS, 2014 

Carvão ativado (casca de arroz) La3+ 175,40 AWWAD et al., 2010 

NPs de Cys-Fe3O4 La3+ 71,50 ASHOUR et al., 2016 

Parachlorella carbonizada a 250 oC La3+ 8,52 PONOU et al., 2014 

(*) valores obtidos das isotermas de Langmuir      

                                              Fonte: próprio autor. 
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 Tabela 22 - Comparação da capacidade de adsorção para Ce3+ e La3+ por 

vários adsorventes (Continuação). 

 

Biosorvente Metal 
qmax

(*) 

(mg g
-1

) Referência 
    

Biocarvão modificado com citrato de 

amônio (AC-BC300) 

La3+ 362,32 WANG et al., 2016b 

Biocarvão modificado com citrato de 

amônio (BC700) 

La3+ 275,48 WANG et al., 2016b 

hidrogel híbrido 

granular  (AA/APT=20/1) 

La3+ 269,37 ZHU; ZHENG; WANG, 2015a 

hidrogel híbrido 

granular (AA/APT=1/0) 

Ce3+ 201,34 ZHU; ZHENG; WANG, 2015a 

tanino Bayberry enxertado com 

quitosano 

Ce3+ 80,00 DENG et al., 2018 

tanino Bayberry enxertado com 

quitosano 

La3+ 58,42 DENG et al., 2018 

hidrogel granular (AA/APT=20/1) La3+ 333,33 ZHU; ZHENG; WANG, 2015b 

hidrogel granular (AA/APT=20/1) Ce3+ 243,90 ZHU; ZHENG; WANG, 2015b 

Hidrogel CMC-g-PAA La3+ 241,72 ZHU et al., 2016 

Hidrogel CMC-g-PAA Ce3+ 245,22 ZHU et al., 2016 

Nano-partículas de quitosano 

modificado com cisteína 

La3+ 17,00 GALHOUM et al., 2015 

Ca-Alg carregado com Fe3O4 La3+ 123,50 WU et al., 2010 

Ca-Alg-quitisano La3+ 97,10 WU et al., 2011 

Pleurotus ostreatus  La3+ 54,54 HUSSIEN, 2014  

nanofolhas de óxido de grafeno La3+ 85,67 ASHOUR et al., 2017ª 

CA@Fe3O4 NPs La3+ 32,50 ASHOUR et al., 2017b 

Cys@Fe3O4 NPs La3+ 57,20 ASHOUR et al., 2017b 

Hidrogel de silica (PAA-S-HNFs) La3+ 232,60 WANG et al., 2016a  

Quitosano imobilizado com PVA Ce3+ 251,41 NAJAFI LAHIJI; KESHTKAR; 

MOOSAVIAN, 2018 

Quitosano imobilizado com PVA La3+ 263,16 NAJAFI LAHIJI; KESHTKAR; 

MOOSAVIAN, 2018 

Celulose amino derivado La3+ 101,30 TOLBA et al., 2017 

Celulose amino derivado-carboxílico La3+ 170,20 TOLBA et al., 2017 

Carvão ativado-DETADHBA La3+ 144,80 MARWANI et al., 2017 

Nanotubos de carbono (MWCNTs-

oxidado) 

La3+ 99,01 KOOCHAKI-

MOHAMMADPOUR et al., 2014 

Nanocompósitos SnO2eTiO2 La3+ 67,73 RAHMAN et al., 2017 

Argila sintética (MgFe-LDH-Cyanex-

272) 

La3+ 480,80 GASSER; ALY, 2013 

(*) valores obtidos das isotermas de Langmuir 

 Fonte: próprio autor. 
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 Tabela 22 - Comparação da capacidade de adsorção para Ce3+ e La3+ 

por vários adsorventes (Continuação). 

 

Biosorvente Metal 
qmax

(*) 

(mg g
-1

) Referência 
Celulose La3+ 38,4 TOLBA et al., 2017 

Nanocompósito de celulose (CL-

Zn/Al LDH) 

La3+ 92,51 IFTEKHAR; SRIVASTAVA; 

SILLANPÄÄ, 2017ª 

Nanocompósito de celulose (CL-

Zn/Al lLH) 

Ce3+ 96,25 IFTEKHAR; SRIVASTAVA; 

SILLANPÄÄ, 2017ª 

Folhas (pó) de Pinus brutia Ce3+ 62,10 KÜTAHYALI et al., 2012 

Óxido de grafeno Ce3+ 96,15 FAKHRI; MAHJOUB; 

AGHAYAN, 2017 

Sílica mesoporosa SBA-15 Ce3+ 49,00 DASHTIAN; ZARE-DORABEI, 

2017 

Citrus reticulate La3+ 154,86 TORAB-MOSTAEDI, 2013 

Citrus reticulate Ce3+ 162,79 TORAB-MOSTAEDI, 2013 

Carapaça de camarão Ce3+ 218,30 VARSIHINI C; DAS; DAS, 2014 

Sílica magnética  La3+ 55,90 WU; SUN; WANG, 2013 

Serragem de Azadirachta indica 

(nim) 

La3+ 160,20 DAS; JAYA SRE VARSHINI; 

DAS, 2014 

Ligante poli (ácido hidroxâmico) à 

base de celulose 

Ce3+ 260,00 RAHMAN et al., 2017 

Sílica hibrida (APTES-C3-PAN) La3+ 120,70 RAMASAMY et al., 2017 

Sílica magnética La3+ 55,90 WU; SUN; WANG, 2013  

nanocompósito de sílica à base de 

celulose (CLN/SiO2) 

La3+ 29,48 IFTEKHAR; SRIVASTAVA; 

SILLANPÄÄ, 2017b 

Bentonita magnética La3+ 18,40 WU et al., 2012 

Biomassa livre controle 

(H2O destilada a 28  oC) 

Ce3+ 54,95 Este estudo 

Biomassa livre controle 

( H2O destilada a 28  oC) 

La3+ 57,47 Este estudo 

Biomassa livre pré-tratada 

(0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC) 

Ce3+ 73,63 Este estudo 

Biomassa livre pré-tratada 

(0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC) 

La3+ 93,46 Este estudo 

Biomassa livre controle 

 ( H2O destilada a 28  oC) 

Ce3+ 72,99(‡) Este estudo 

Biomassa livre controle 

( H2O destilada a 28  oC) 

La3+ 70,92(‡) Este estudo 

Biomassa livre pré-tratada 

(0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC) 

Ce3+ 87,82(‡) Este estudo 

(*): valores obtidos das isotermas de Langmuir  (
‡
): valores obtidos das isotermas com ajuste de pH                             

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 22 - Comparação da capacidade de adsorção para Ce3+ e La3+ por 

vários adsorventes (Continuação). 

 

Biosorvente 

 

Metal 

 

qmax
(*) 

(mg g-1) 

 

Referência 

Biomassa livre pré-tratada  

(0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC) 

La3+ 100,00(‡) 

 

Este estudo 

Biomassa encapsulada controle 

(H2O destilada a 28  oC) 

Ce3+ 121,95 Este estudo 

Biomassa encapsulada controle 

(H2O destilada a 28  oC) 

La3+ 121,90 Este estudo 

Biomassa encapsulada pré-tratada 

(0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC) 

Ce3+ 138,89 Este estudo 

Biomassa encapsulada pré-tratada 

(0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC) 

La3+ 131,58 Este estudo 

Biomassa imobilizada controle 

( H2O destilada a 28  oC) 

Ce3+ 125,00 Este estudo 

Biomassa imobilizada controle 

(H2O destilada a 28  oC) 

La3+ 128,21 Este estudo 

Biomassa imobilizada pré-tratada 

(0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC) 

Ce3+ 153,85 Este estudo 

Biomassa imobilizada pré-tratada 

(0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC) 

La3+ 181,71 Este estudo 

(*): valores obtidos das isotermas de Langmuir  (
‡
): valores obtidos das isotermas com ajuste de pH                             

Fonte: próprio autor. 

 

 

 Como pode ser observado na Tabela 22 alguns dos adsorventes 

encontrados na literatura possuem uma capacidade biossortiva maior do que 

os adsorventes utilizados neste estudo. Por exemplo, a imobilização de 

quitosano com PVA apresenta uma capacidade biossortiva para íons Ce3+ de 

251, 41 mg g-1, o que resulta em uma capacidade biossortiva 2 vezes maior do 

que as biomassas encapsuladas pré-tratadas  (0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC) (0,2 

mol L-1 NaOH a 28 oC), as quais tem valor de qmáx = 138,89 para Ce3+ e 131,58 

La3+. No entanto deve-se levar em consideração o custo do agente imobilizante 

utilizado. No caso da quitosana o valor comercial é de R$ 10.686,00 por Kg e 

do PVA R$ 1.240,00 por Kg. Dessa forma, o uso de tais adsorventes torna-se 

inviável em processos industriais. Nesse sentido, a biomassa encapsulada em 

membrana de celulose pode ser considerada um biossorvente promissor por 

apresentar baixo custo uma vez que o valor comercial da membrana é de R$ 

50,00 por metro.  
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5.14 Estudo da superfície química dos biossorventes 

 

 A caracterização das biomassas pré-tratadas foi realizada para analisar 

as possíveis alterações ocorridas nos grupos funcionais presentes na 

superfície dos biossorventes, em função dos diferentes pré-tratamentos 

aplicados. Também foi determinada quantitativamente a possível contribuição 

dos grupos metil e carboxílicos no processo biossortivo para os íons Ce3+ e 

La3+. 

 

 

5.14.1 Análise por FTIR da biomassa fúngica antes e depois dos pré-

tratamentos 

 

 

 A técnica de Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) é uma importante ferramenta usada para 

determinar características estruturais, principalmente no que se referem a 

grupos funcionais presentes em moléculas orgânicas (SINGHAL; JHA; 

THAKUR, 2016). Os fungos filamentosos, como Aspergillus nidulans, possuem 

uma composição complexa, sendo os principais componentes da parede 

celular as proteínas, lipídios e exopolissacarídeos como glicano, quitosana, 

celuloses e quitina, os quais representam sítios ligantes de metal (Figura 4) 

(WANG; CHENG, 2009; VIJAYARAGHAVAN; BALASUBRAMANIAN, 2015). 

Alterações na superfície da biomassa causadas pelos pré-tratamentos podem 

promover mudanças significativas nos grupos funcionais da parede celular, e 

como consequência aumentando ou diminuindo a capacidade da biomassa 

para remover íons metálicos. As análises por FTIR foram realizadas para 

fornecer informações sobre os grupos funcionais presentes nas biomassas do 

mutante MEL1 submetidas aos diferentes pré-tratamentos. As Figuras 32 - 35 

representa os espectros de FTIR da biomassa livre do Mutante MEL1 antes e 

depois dos pré-tratamentos. 
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 Figura 32 - Espectro FTIR da biomassa livre do mutante MEL1 submetida a 

pré-tratamento com temperatura. 
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 Figura 33 - Espectro FTIR da biomassa livre do mutante MEL1 submetida a 

pré-tratamento com HCl. 
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 Figura 34 - Espectro FTIR da biomassa livre do mutante MEL1 submetida a 

pré-tratamento NaOH. 
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 Figura 35 - Espectro FTIR da biomassa livre do mutante MEL1 submetida a 

pré-tratamento CaCl2. 
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 Como pode ser observado nas Figuras 32 - 35, os perfis 

espectrofotométricos são muito similares em todas as condições testadas. A 

análise espectral das biomassas “controles” mostra uma banda larga entre 3500-

3200 cm-1 que representa o estiramento de -OH e -NH dos grupos carboxílicos e 

amina respectivamente, os quais são provavelmente devido a presença de 

proteínas na parede celular do fungo (BULL, 1970; SIEGEL et al.,1990). Picos 

observados na região de 2930 e 2860 cm-1 representam deformação assimétrica 

ou simétrica de grupo -CH2, o que indica um alto conteúdo de grupos alifáticos, 

atribuída aos carboidratos presentes na parede celular, como beta-glicanos 

(BULL, 1970). A banda acentuada na região de 1647 - 1637 cm-1 podem ser 

atribuídos à deformação angular N-H dos grupos amida I (XI et al., 2013). A 

presença destas bandas mostra que o micélio fúngico é rico em quitosana e 

quitina (SINGHAL; JHA; THAKUR, 2016). PAIM et al., (1990) e GONÇALVES  et 

al., (2012) sugerem que essa banda pode ser indicativa de  compostos  

contendo  grupos  carbonila  conjugado com anel benzênico, o qual corresponde 

à estrutura da quinona presente no pigmento melanina do mutante MEL1. O pico 

observado entre  1545 - 1537 cm-1 pode ser atribuído ao estiramento N-H das 

amidas primárias e secundárias. A presença desta banda pode ser atribuída às 

unidades de N-acetilglicosamina da quitina e também a ligação peptídica das 

proteínas presentes na parede celular (BULL, 1970; SIEGEL  et al.,1990). De 

acordo a PAIM et al., (1990); BILIŃSKA, (1996); GONÇALVES et al., (2012), 

esta banda também pode sugerir a presença de anéis pirrólicos  e/ou  indólicos  

presentes na estrutura da melanina, como está apresentado na Figura 5. O 

grupo fosfato apresenta certos picos de adsorção características, como P=O que 

se estende a 1150 cm−1; P-OH que se estende a 1100 cm−1 ( SINGHAL; JHA; 

THAKUR, 2016). A banda forte na região de 1027-1021 cm-1, atribuída ao 

estiramento de C-O, confirma a presença de polissacarídeos, como a quitina, na 

biomassa do fungo (PAIM et al., 1990; SIEGEL et al.,1990). Essas análises 

confirmaram a composição da parede celular do fungo Aspergillus nidulans 

descrita na literatura, a qual evidencia a presença dos grupos carboxílicos 

(−COOH), amina (-NH2), e hidróxido (-OH), atribuídos à presença de 

polissacarídeos, como a quitina, associados às proteínas e pigmentos, como 

possíveis sítios para ligação de íons metálicos (MAHESWARI; MURUGESAN, 

2011; XI et al., 2013; SINGHAL; JHA; THAKUR, 2016). 
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 É possível observar na Figura 32, que após o tratamento térmico, a 

biomassa do mutante MEL1 apresentou uma leve diminuição das bandas nas 

regiões de 3275 - 3271 cm-1, 2930 - 2925 cm-1 e 1027 - 1021 cm-1 do espectro 

de IR. Em relação ao pré-tratamento térmico, NAJA; VOLESKY (2011) sugere que 

temperatura de 60 °C ou superior causa alterações na estrutura da parede celular 

das biomassas de origem microbiano e uma diminuição da capacidade de 

adsorção devido à destruição de grupos funcionais como, por exemplo, aminos 

presentes na composição de polissacarídeos. 

 A análise da biomassa tratada com HCl mostrou uma leve redução de 

bandas de adsorção a 3500 - 3200 cm-1, 2930 - 2925 cm-1, 1647-1637 cm, 1545 

- 1537 cm-1, 1377 - 1372 cm-1, 1318 - 1314 cm-1,  1027 - 1031 cm-1 (Figura  33). 

De acordo a BULL, (1970) e AHLUWALIA; GOYAL, (2007), esses resultados 

podem ser explicados com base na remoção de certos polissacarídeos e 

proteínas presentes na biomassa. 

 A análise de FTIR da biomassa tratada com NaOH (Figura 34) mostra 

uma leve diminuição das bandas 3500 - 3200 cm-1, 2930 - 2925 cm-1, 1645-1634 

cm, 1542 - 1538 cm-1, 1377 - 1371 cm-1, 1320 - 1314 cm-1,  1035 - 1026 cm-1. 

Essa diminuição nas bandas poderia estar relacionado à capacidade que o 

NaOH  possui para  hidrolisar  lipídios  e  proteínas  que  mascaram  locais  

ativos (KAPOOR; VIRARAGHAVAN; CULLIMORE 1999; GAZEM; NAZARETH, 

2012). Alguns estudos sugerem que o tratamento com NaOH causa ruptura da 

membrana celular, permitindo a liberação de polissacarídeos  amorfos  que  

possuem  uma  alta  capacidade  de  ligação  aos  metais (SANA  et al., 2015; 

RAMRAKHIANI  et al., 2011).  

 Os espectros de FTIR da biomassa tratada com CaCl2 mostraram uma 

pequena diminuição nas bandas de transmissão a 3275 - 3271 cm-1, 2930 - 

2925 cm-1, 1377-1372 cm-1, 1318-1321 cm-1, 1027 - 1021 cm-1 (Figura 35).Essa 

leve diminuição  das bandas pode  estar  associada ao efeito de  lavagem que 

ocasiona o uso de CaCl2  (AHLUWALI; GOYA, 2007).  

 Como observado na Figura 32 - 35 em todos os espectros, não houve 

mudanças significativas nas bandas de absorção IR características da biomassa 

do mutante MEL1 em função dos diferentes pré-tratamentos, o que torna difícil 

relacionar as alterações ocorridas na superfície da biomassa com as diferenças 

nas capacidades biossortivas obtidas. Os resultados obtidos neste trabalho 
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foram similares a outros descritos na literatura (MAHESWARI; MURUGESAN, 

2011; XI et al., 2013; SINGHAL; JHA; THAKUR, 2016). 

 

 

5.14.2 Modificação de grupos funcionais por tratamento químico da biomassa do 

mutante MEL1 

 

 

Em função dos inúmeros grupos carboxílicos e amino presentes na 

estrutura da melanina (Figura 5), neste estudo foi avaliada a contribuição 

desses grupos no processo biossortivo. Para a realização destes ensaios, foram 

selecionadas as biomassas pré-tratadas com maior capacidade biossortiva, 

sendo para os íons Ce3+ foi escolhida a biomassa tratada com 0,5 mol L-1 CaCl2 

a 28 oC e para os íons La3+ , a  biomassa tratada com 0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC e 

como controle para ambas, a biomassa em água destilada a 28  oC. 

Após as alterações estruturais da superfície dessas biomassas causadas 

por reações de esterificação e metilacão (Figuras 18 - 20) foi avaliada a sua 

capacidade de biossorção para os íons Ce3+ e La3+. As Tabelas 23 e 24 

mostram os efeitos dessas modificações na capacidade de biossorção para íons 

Ce3+ e La3+ pelas biomassas selecionadas.  

 

 Tabela 23 - Capacidades de biossorção da biomassa livre do mutante MEL1 

antes e após modificação dos grupos amino e carboxílico e seu efeito no processo 

biossortivo para íons Ce3+. 

 

 

Pré-tratamento 

Metilação   

  

  

Esterificação 

 

qantes 

 (mg g
-1

) 

 

qapós 

(mg g
-1

) 

 

% 

 

qantes  

(mg g
-1) 

 

qapós    

(mg g
-1) 

 

% 

H2O destilada a 28  oC 54,95 40,82 25,71 54,95 45,66 16,91 

0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC 74,63 60,61 18,79 74,63 45,02 40,01 

%: redução na capacidade biossortiva 

 

Fonte: próprio autor 
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 Tabela 24 - Capacidades de biossorção da biomassa livre do mutante MEL1 

antes e após modificação dos grupos amino e carboxílico e seu efeito no processo 

biossortivo para íons La3+. 

 

 

Pré-tratamento 

Metilação   

  

  

Esterificação 

 

qantes 

 (mg g
-1

) 

 

qapós 
(mg g

-1
) 

 

% 

 

qantes  
(mg g

-1
) 

 

qapós    
(mg g

-1
) 

 

% 

H2O destilada a 28  oC 57,47 42,37 26,28 57,47 40,32 29,84 

0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 93,46 35,97 61,51 93,46 44,84 52,02 

%: redução na capacidade biossortiva 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 A análise das Tabelas 23 e 24 mostraram que a metilação dos grupos 

amina impediu a participação desses grupos na biossorção dos íons metálicos, 

levando a uma redução da capacidade biossortiva da biomassa. Para os íons 

Ce3+, essa redução foi de 25,71 % para a biomassa não tratada (controle) e de 

18,79% para a biomassa pré-tratada com 0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC. Entretanto, 

para os íons La3+ houve uma maior redução da capacidade de biossorção, 

chegando a 26,28% biomassa não tratada (controle) e 61,51% para a biomassa 

pré-tratada com 0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC. Esses resultados comprovaram a 

participação dos grupos amino da biomassa (controle) como sítios ligantes 

ativos no processo biossortivo de Ce3+ e La3+, não sendo observado uma 

preferência de ligação por um dos íons, pois a porcentagem de redução foram 

muito próximas (25,71 % para Ce3+ e  26,28% para La3+). É importante ressaltar 

que os pré-tratamentos aplicados à biomassa tiveram um efeito diferente nesses 

sítios ligantes. Como pode ser observado nas Tabelas 23 e 24, o tratamento 

com 0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC pode ter causado a destruição dos grupos amino, 

diminuindo a disponibilidade desses grupos como ligantes do íon Ce3+, pois a 

redução da capacidade biossortiva foi menor (18,79%)  comparado a biomassa 

controle (25,71 %). Por outro lado, no tratamento com 0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC 

parece que houve o surgimento de um maior número de grupos amino com 

capacidade ligante do íons La3+ , aumentando a contribuição desse grupo na 

ligação metal-biomassa, uma vez que a porcentagem de redução da capacidade 

biossortiva da biomassa pré-tratada foi maior (61,51%) que aquela da biomassa 

controle (26,28%). 
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 A esterificação dos grupos carboxílicos também teve como consequência 

uma redução na capacidade biossortiva para Ce3+ e La3+, fato que comprova a 

participação deste grupo como sitio ligante para as terras-raras estudadas. Para 

íons Ce3+, essa redução foi de 16,91 % para a biomassa não tratada (controle) e 

de 40,41% para a biomassa pré-tratada com 0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC. Entretanto, 

para os íons La3+ houve uma maior redução da capacidade de biossorção, 

chegando a 29,84% para biomassa não tratada (controle) e 52,02% para a 

biomassa pré-tratada com 0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC. Também verifica-se que 

ambos os pré-tratamentos aplicados na biomassa promoveram uma maior 

disponibilidade de grupos carboxílicos com capacidade ligante para os dois íons. 

O tratamento com 0,5 mol L-1 CaCl2 a 28 oC  aumento a contribuição desse grupo 

na ligação  de íons Ce3+, uma vez que a porcentagem de redução da capacidade 

biossortiva da biomassa pré-tratada foi maior (40,01%) que aquela da biomassa 

controle(16,91%). O mesmo aconteceu para os íons La3+, o porcentagem de 

redução da biomassa pré-tratada (0,2 mol L-1 NaOH a 28 oC) foi maior (52,02%) 

que aquela da biomassa controle(29,84%). 

 Resultados semelhantes foram obtidos por SHROFF; VAIDYA (2011) os 

quais mostram que a modificação química dos grupos aminos e carboxílico da 

biomassa de Rhizopus arrhizus diminui significativamente a capacidade de 

adsorção de Cr (VI). Contrario a isso, CHEN et al., 2014 mostraram que a 

capacidade biossortiva para uranio (VI) da biomassa do fungo Fusarium sp. após 

esterificação e metilacão superou em muito a biomassa bruta, conseguindo 

adsorver 318,04 mg g-1 com a biomassa tratada com formaldeído, 311,95 mg g-1 

com a biomassa tratada com metanol, conseguindo assim superar a capacidade 

biossortiva da biomassa controle (21,42 mg g-1). Baseando-se nos resultados 

obtidos, pode-se constatar que tanto o grupo amino como os carboxílicos 

participam como sítios ligantes aos metais em estudo, tendo assim, uma 

contribuição ativa no processo biossortivo. 
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5. 15 Análises de MEV-FEG/ EDS 

 

 

 Para dar continuidade ao estudo da superficie quimica da biomassa livre 

do mutante MEL1 antes e após da biossorção de Ce3+ e La3+ foi realizado a 

microscopia eletrônica de varredura de alta resolução com fonte de emissão de 

campo (MEV-FEG) e por espectroscopia por dispersão em energia de raios X 

(EDS). 

 O uso desta técnica analítica permite a determinação da composição 

elementar em uma área muito específica da biomassa, bem como a detecção de 

possíveis alterações morfológicas após a adsorção de cada metal. Nas Figuras 

36 a 42 ilustram-se as micrografias obtidas por MEV-FEG para as biomassas 

livre controle e pré-tratadas do mutante MEL1 antes e após a biossorção e seus 

respectivos espectros de dispersão (EDS). De forma geral, ao observar as 

micrografias obtidas com ampliação de 50,000 vezes, percebesse-se a natureza 

irregular, áspera e porosa do material analisado, característica fundamental e 

desejada que proporcione maior área de superfície e favorece a aderência 

superficial dos metais. Além disso, a existência de poros reduz a resistência à 

transferência de massa, melhorando a capacidade e taxa de adsorção (XI et al., 

2013). Resultados semelhantes para o MEV-FEG de A. nidulans foram 

observados em outros estudos (XI et al., 2013; KHAKPOUR; YOUNESI; 

MOHAMMADHOSSEINI, 2014; SINGHAL; JHA; THAKUR, 2016). A partir da 

análise visual das imagens obtidas, observa-se que a superfície das biomassas 

não sofreram alterações significativas após os ensaios de biossorção. Os 

espectros EDS das biomassas expostas a íons Ce3+ ou La3+ confirmaram a 

presença desses íons na superfície do biossorvente, o que confirma a capacidade 

das biomassas para remover estes íons das soluções aquosas utilizadas.  Além 

da presença dos íons metálicos em estudo, os espectros também mostraram a 

presença de íons Ca2+ e Na+ que aparecem a partir do CaCl2 e NaOH utilizados 

durante o processo de pré-tratamento da biomassa livre. A presença de outros 

íons, como C, F, O2-, Cl- Ca2+, Na, pode ser explicado pela origem do adsorvente 

(origem biológico) ou pelo meio de crescimento (soluções de sais) que contem 

vários compostos (KHAKPOUR; YOUNESI; MOHAMMADHOSSEINI, 2014). 
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 Figura 36 - Micrografia eletrônica da biomassa livre controle (H2O destilada a 28  

oC) e análise elementar (EDS) antes da biossorção.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

 Figura 37 - Micrografia eletrônica da biomassa livre controle (H2O destilada a 28  

oC) e análise elementar (EDS) após biossorção de íons Ce3+. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 Figura 38 - Micrografia eletrônica da biomassa livre controle (H2O destilada a 28  

oC) e análise elementar (EDS) após biossorção de íons La3+. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: próprio autor. 
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 Figura 39 - Micrografia eletrônica da biomassa livre pré-tratada (0,5 mol L-1  CaCl2 
a 28 oC) e análise elementar (EDS) antes da biossorção.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 Figura 40 - Micrografia eletrônica da biomassa livre pré-tratada (0,5 mol L-1 CaCl2 
a 28 oC) e análise elementar (EDS) após biossorção de íons Ce3+. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: próprio autor. 
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 Figura 41 - Micrografia eletrônica da biomassa livre pré-tratada (0,2 mol L-1 NaOH 
a 28 oC) e análise elementar (EDS) antes da biossorção.  
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 Figura 42 - Micrografia eletrônica da biomassa livre pré-tratada (0,2 mol L-1 NaOH 
a 28 oC) e análise elementar (EDS) após biossorção de íons La3+.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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6. CONCLUSÕES  

 

  

 As principais conclusões obtidas com o presente estudo são 

apresentadas a seguir: 

 

 A biomassa pigmentada do mutante MEL1 do fungo Aspergillus 

nidulans apresentou maior capacidade biossortiva para Ce3+ e La3+, comparada 

à biomassa do fungo Cladosporium sp. 

 

  Os pré-tratamentos físicos e químicos aplicados à biomassa 

pigmentada do mutante MEL1 alteraram a sua capacidade biossortiva  para os 

íons Ce3+ e La3+, sendo que o tratamento da biomassa do  mutante MEL1 com 

CaCl2 (0,5 mol L-1  à temperatura ambiente) e com NaOH (0,2 mol L-1 à 

temperatura  ambiente) promoveram um aumento da capacidade biossortiva para 

os íons Ce3+ e La3+, respectivamente. 

 

 Os estudos cinéticos indicaram que o tempo de equilíbrio para as 

biomassas imobilizadas ou encapsuladas foi maior que para a biomassa  livre, 

provavelmente devido a um aumento da resistência de transferência de massa; e 

as interações metal-biomassa seguiram o modelo de pseudo-segunda ordem, o 

qual descreve os processos de adsorção química. 

 

 Em relação as isotermas de biossorção, os dados experimentais 

ajustaram-se adequadamente ao modelo de Langmuir, o qual supõe que a 

adsorção dos íons Ce3+ e La3+ pelas biomassas livre, encapsulada e imobilizada 

ocorre por monocamada sobre uma superfície homogênea. 

 

 O ajuste de pH das soluções monometálicas em 5,1 favoreceu 

positivamente o processo biossortivo, aumentando a capacidade  biossorção para 

os íons Ce3+ e La3+. 

 



155 
 

 A caracterização da biomassa por MEV mostrou a natureza irregular e 

porosa do material, o que proporciona uma maior área de superfície e favorece a 

adsorção dos metais na superfície, como foi confirmado pelos espectros EDS.  

 

 As análises de FTIR indicaram a presença de grupos carboxílicos, 

amínicos e hidroxílicos na parede celular do fungo, os quais podem interagir com 

metais. 

 

 A análise da superfície química da biomassa livre revelou que os 

grupos amina e carboxílicos participam como sítios ligantes de metal,  em 

função da redução da capacidade biossortiva observada após a  modificação 

química destes grupos. 

 

 A capacidade máxima de biossorção (qmax) de Ce3+ e La3+ pelas 

biomassas encapsuladas e imobilizadas foi maior comparada com a biomassa 

livre; sendo que a biomassa encapsulada apresentou uma maior porcentagem de 

remoção de Ce3+ e La3+.   

 

 Comparando os resultados deste trabalho com outros descritos na 

literatura conclui-se que as biomassas pré-tratadas com CaCl2 (0,5  mol L-1 à 

temperatura ambiente) e NaOH (0,2 mol L-1 à temperatura  ambiente) 

encapsuladas em membrana de celulose mostram ser  eficientes na remoção 

de íons TRs de soluções monometálicas.  Portanto, este trabalho apresenta 

um novo biossorvente de baixo  custo com potencial aplicação no tratamento de 

efluentes da  indústria de mineração, visando a remoção e posterior recuperação 

desses metais para aplicações futuras. 
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7. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

(a) Realizar estudos de caracterização (balanço de massa, curva  de 

titulação, BET, XPS) para identificar os grupos funcionais envolvidos na ligação 

do metal e as possíveis interações. 

 

(b) Realizar ensaios de termodinâmica para avaliar a natureza das forças 

envolvidas no processo de biossorção. 

 

(c) Avaliação do sistema de imobilização proposto (cápsula) para efluentes 

reais e o seu uso em processo de larga escala. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Composição da solução de sais. 

A solução de sais foi preparada de acordo a COVE, (1966) e apresenta a seguinte 

composição: 

Fosfato de potássio monobásico..........................................................14 g 

Fosfato de potássio bibásico ............................................................6,86 g 

Cloreto de potássio ...............................................................................1 g 

Sulfato de magnésio................................................................................1g 

Água destilada (esterilizada) q.s.p..................................................100 mL 

 

Colocar em agitação à água destilada e adicionar os componentes um a 

um. Posterior à preparação adicionar 1 mL de clorofórmio e armazenar na 

geladeira. 

 

Apêndice B: Composição da solução de elementos traços. 

A solução de elementos traços também descrita por Cove (1966), constituída por: 

Borato de sódio decahidratado.........................................................0,04 g 

Sulfato de cobre pentahidratado.........................................................0,4 g 

Sulfato de ferro heptahidratado.......................................................0,532 g 

Sulfato de manganês monohidratado.............................................0,292 g 

Molibdato de sódio bihidratado...........................................................0,8 g 

Sulfato de zinco heptahidratado......................................................0,008 g 

Água destilada (esterilizada) q.s.p..................................................100 mL 

 

Colocar em agitação à água destilada e adicionar os componentes um a 

um. Posterior à preparação adicionar 1 mL de clorofórmio e armazenar na 

geladeira. 

 

Apêndice C: Solução salina p/v 0,85 % 

 NaCl..................................................................................................0,85 g 

 Água destilada.................................................................................100 mL 
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Adicionar o NaCl à agua destilada previamente esterilizada (em frascos cor 

âmbar). A solução foi mantida em banho-maria durante 10 minutos e 

posteriormente armazenada na geladeira. 

 

Apêndice D: Médios de cultura para crescimento do fungo Cladosporium sp. 

 

 Médio D.1 – PDA ou Potato Dextrose Agar (pH= 5,6) 

Potato Dextose Agar...............................................................................3,9 g 

Água destilada q.s.p............................................................................100 mL 

 

 Médio D.2 – BDA ou Batata Dextrose Agar (pH= 6.0) 

 Extrato de batata cozida....................................................................,......20 g 

Dextrose.....................................................................................................2 g 

Agar.........................................................................................................1,5 g 

Água destilada q.s.p............................................................................100 mL 

 

 Médio D.3 – Aveia (pH= 5,0) 

 Aveia em pó................................................................................................4 g 

Agar .........................................................................................................1,5g 

Água destilada q.s.p............................................................................100 mL 

 

 Médio D.4 – Czapek-Dox (pH= 7,3) 

 Sacarose.................................................................................................7,5 g 

Nitrato de Sódio.......................................................................................0,5 g 

Fosfato de potássio bibásico.................................................................0,25 g 

Sulfato de Magnésio............................................................................0,125 g 

Cloreto de potássio..............................................................................0,125 g 

Sulfato ferroso...................................................................................0,0025 g 

Agar.......................................................................................................3,75 g 

Água destilada q.s.p........................................................................... 250 mL 

 

 Médio D.5 – Sabouraud (pH= 5,6) 

 Dextrose.....................................................................................................4 g 

Peptona de caseína.................................................................................0,5 g  
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Peptona de carne....................................................................................0,5 g 

Agar.........................................................................................................1,5 g 

Água destilada q.s.p............................................................................100 mL 

 

 Médio D.6 – Completo marinho (pH= 5,8) 

 Glicose........................................................................................................2 g 

Amido.........................................................................................................1 g 

Peptona de Caseina................................................................................0,5 g 

Extrato de levedura.................................................................................0,5 g 

Soytone......................................................................................................2 g 

Peptona de Carne...................................................................................0,3 g 

Solução de sais marinha (ver apêndice D) ...........................................10 mL 

Agar.........................................................................................................1,5 g 

Água destilada q.s.p............................................................................100 mL 

 

 Médio D.7 – Completo (pH= 6,8) 

 Solução de sais (ver apêndice A) ...........................................................1 mL 

Peptona...................................................................................................0,2 g 

Caseína hidrolizada...............................................................................0,15 g 

Extrato de levadura...............................................................................0,10 g 

Solução de vitaminas (ver apêndice E)...............................................0,2 mL 

Solução de elementos traços (ver apêndice B)....................................0,1 mL 

Agar.........................................................................................................1,5 g 

Água destilada q.s.p........................................................................... 100 mL 

 

Apêndice E: Composição da solução de sais marinha. 

A solução de soluções marinhas descrita por PRAVASOLI (1957) constitui-se de: 

 Fosfato de Potássio monobásico............................................................0,7 g 

Fosfato de Potássio bibásico...................................................................0,7 g 

Sulfato de Magnésio................................................................................0,7 g 

Nitrato de amônio.......................................................................................1 g 

Cloreto de Sódio..................................................................................0,005 g 

Elementos traços.....................................................................................1 mL 

Água destilada (esterilizada) q.s.p......................................................100 mL 
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Colocar em agitação à água destilada e adicionar os componentes um a 

um. Posterior à preparação adicionar 1 mL de clorofórmio e armazenar na 

geladeira. 

 

Apêndice F: Composição da solução de vitaminas 

 Acido fólico.......................................................................................0,025 mg 

Acido nicotínico....................................................................................0,1 mg 

Acido p-aminobenzóico......................................................................0,01 mg 

b-mesoinositol......................................................................................0,2 mg 

Biotina...............................................................................................0,001 mg 

Cloreto de colina.................................................................................0,10 mg 

Piridoxina............................................................................................0,05 mg 

Riboflavina............................................................................................0,1 mg 

Tiamina...............................................................................................0,05 mg 

Água destilada q.s.p............................................................................100 mL  

 

As vitaminas foram adicionadas à agua destilada previamente esterilizada 

(em frascos cor âmbar). A solução foi mantida em banho-maria durante 10 

minutos e posteriormente armazenada na geladeira. 
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 Apêndice G: Curva Analítica Cério  

[Ce
3+

] XO 
TP        

Acetato 
Vol. solução 

de metal 
Vol. 

 Água 
A 570 

MÉDIA  D.P 

(μg/L) (mg/L)  (μL)  (μL)  (μL)  (µL) T1 T2 T3 T4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,5 50 500 10000 50 14450 0,0350 0,0277 0,0270 0,0272 0,0290 0,003 

5 100 500 10000 50 14450 0,0573 0,0530 0,0523 0,0554 0,0545 0,002 

7,5 150 500 10000 50 14450 0,0823 0,0790 0,0793 0,0794 0,0800 0,001 

10 200 500 10000 50 14450 0,1103 0,1060 0,1000 0,1107 0,1067 0,004 

12,5 250 500 10000 50 14450 0,1303 0,1327 0,1297 0,1477 0,1349 0,007 

15 300 500 10000 50 14450 0,1587 0,1570 0,1547 0,1629 0,1583 0,003 

20 400 500 10000 50 14450 0,2107 0,2117 0,2030 0,2170 0,2105 0,005 

25 500 500 10000 50 14450 0,2590 0,2647 0,2613 0,2773 0,2655 0,007 
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 Apêndice H: Curva Analítica Lantânio. 

[La
3+

] XO 
TP        

Acetato 

Vol. 
solução 
estoque 

Vol. 
 Água 

A 570 
MÉDIA  D.P 

(μg/L) (mg/L)  (μL)  (μL)  (μL)  (µL) T1 T2 T3 T4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,5 50 500 10000 50 14450 0,0240 0,0240 0,0250 0,0240 0,0242 0,000 

5 100 500 10000 50 14450 0,0510 0,0510 0,0510 0,0490 0,0505 0,001 

7,5 150 500 10000 50 14450 0,0780 0,0770 0,0750 0,0770 0,0767 0,001 

10 200 500 10000 50 14450 0,1040 0,1030 0,1020 0,1000 0,1022 0,001 

12,5 250 500 10000 50 14450 0,1290 0,1310 0,1280 0,1260 0,1285 0,002 

15 300 500 10000 50 14450 0,1580 0,1570 0,1520 0,1520 0,1547 0,003 

20 400 500 10000 50 14450 0,2060 0,2110 0,2070 0,2070 0,2077 0,002 

25 500 500 10000 50 14450 0,2580 0,2560 0,2590 0,2670 0,2600 0,004 
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