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RESUMO 
 

HAUPENTHAL, Lilian Daiana. Avaliação do potencial de biossorção do íon 
metálico Cr (VI) utilizando biomassa do fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI 
como adsorvente. 2018. 95 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de 
Processos Químicos e Bioquímicos. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Pato Branco, PR, 2018. 
 
A galvanoplastia consiste no recobrimento de peças com diversos tipos de metais 
com o intuito de protegê-las de corrosão, aumentando, assim, sua vida útil. Contudo, 
efluentes ricos em contaminantes metálicos são gerados neste processo podendo 
causar sérios riscos ambientais no que se refere ao corpo hídrico de descarte. A 
biossorção é uma técnica de remoção de metais de soluções aquosas que vem 
apresentando resultados relevantes quando utilizados micro-organismos como 
biossorvente. Com isso, este estudo teve a finalidade de estudar o potencial de 
remoção de Cr (VI) de efluentes sintético e real utilizando a biomassa do fungo 
Lasiodiplodia theobromae MMPI seca em estufa (BSE) e seca por liofilização (BSL) 
como biossorvente. As amostras das biomassas secas foram caracterizadas por 
microscopia de varredura, que indicou presença de microporos longos e finos na sua 
superfície sendo confirmado pela determinação das características texturais que 
apresentaram área superficial de  ≈1 para BSE e <1 para BSL para partículas de 
0,59 e 1,00 mm respectivamente. Nos espectros na região do infravermelho 
observou-se a presença de ácidos carboxílicos, aminas e amidas, além de grupos 
fosfatos e interações –CN remetendo aos polissacarídeos da superfície das 
amostras. Utilizando um planejamento fatorial completo 22, pôde-se identificar as 
melhores condições de trabalho, otimizando o processo e direcionando ao melhor 
índice de remoção do contaminante com pH 5,5 do efluente sintético e 0,59 mm de 
granulometria do biossorvente, contudo, ensaios com pH 8,5 foram realizados 
paralelamente a fim de reproduzir a característica do efluente real. Os resultados do 
estudo cinético apresentaram equilíbrio reacional em aproximadamente 30 minutos 
para ambas as biomassas e o melhor ajuste matemático foi observado no modelo de 
pseudo-segunda ordem. O modelo de Isoterma de Langmuir satisfez às condições 
matemáticas para as condições da biossorção de Cr (VI) frente à biomassa fúngica 
com os dois tipos de secagem, contudo desfavorável ao processo biossortivo 
estudado. Os parâmetros termodinâmicos foram determinados em diferentes faixas 
de temperatura indicando o processo como espontâneo para maiores temperaturas, 
endotérmico e de natureza química para os ensaios com BSE. Para o uso da BSL, 
os resultados apontaram não espontaneidade para o processo, sendo exotérmico e 
com presença de quimissorção. Ademais, foi realizado um estudo cinético do 
processo de biossorção com ambas as biomassas em efluente real bruto (antes do 
tratamento) e tratado de uma indústria de galvanoplastia. A remoção do Cr (VI) foi 
altamente eficiente para o efluente tratado, apresentando 95,41 e 97,49% para BSE 
e BSL respectivamente. Contudo, para o efluente bruto, a remoção foi de 36,55% 
para BSE e 37,58% para BSL. Uma análise de FT-IR do biossorvente após a 
cinética em efluente real corroborou a presença de quimissorção e a mudança na 
estrutura química superficial do mesmo após a remoção do íon metálico, além de 
características redutoras da biomassa. O emprego da biomassa seca do fungo 
Lasiodiplodia theobromae MMPI na remoção de Cr (VI) dos efluentes sintético e real 
de galvanoplastia mostrou maior eficiência em baixas concentrações, podendo ser 



 
 

indicado como tratamento complementar para o tratamento de efluentes nesse 
segmento antes do seu descarte. 
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ABSTRACT 
 

HAUPENTHAL, Lilian Daiana. Evaluation of the biosorption potential of the Cr 
(VI) metal ion using the fungus biomass Lasiodiplodia theobromae MMPI as 
adsorbent. 2018. 95 f. Dissertation (Masters in Chemical and Biochemical Process 
Technology) - Postgraduate Program in Chemical and Biochemical Process 
Technology. Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, PR, 2018. 
 
Electroplating consists of the coating of parts with different types of metals in order to 
protect them from corrosion, thus increasing their useful life. However, effluents rich 
in metal contaminants are generated in this process and may cause serious 
environmental risks as regards the disposal of the water body. Biosorption is a 
technique of removing metals from aqueous solutions that have shown relevant 
results using microorganisms as a biosorbent. The objective of this study was to 
evaluate the potential of Cr (VI) removal from synthetic and real effluents using the 
biomass of the fungus Lasiodiplodia theobromae MMPI dried in heating chamber 
(BSE) and by freeze drying (BSL) as biosorbent. The dried biomass samples were 
characterized by scanning microscopy, which indicated the presence of long and thin 
micropores on their surface, which were confirmed by the determination of the 
texture characteristics that presented surface area of ≈1 for BSE and <1 for BSL for 
particles of 0, 59 and 1.00 mm, respectively. In the infrared spectra, the presence of 
carboxylic acids, amines and amides, as well as phosphate groups and CN-
interactions was observed, referring to the surface polysaccharides of the samples. 
Using a 2² full factorial design, it was possible to identify the best working conditions, 
optimizing the process and directing it to the best contaminant removal index at pH 
5.5 of the synthetic effluent and 0.59 mm of granulometry of the biosorbent. 
However, assays at pH 8.5 were performed in parallel in order to reproduce the 
characteristic of the actual effluent. The results of the kinetic study showed reaction 
equilibrium in approximately 30 minutes for both biomasses and the best 
mathematical fit was observed in the pseudo-second order model. The Langmuir 
isotherm model satisfied the mathematical conditions for the Cr (VI) biosorption 
conditions compared to the fungal biomass with the two types of drying, although 
unfavorable to the biosorption process studied. The thermodynamic parameters were 
determined at different temperature ranges, indicating the process as spontaneous 
for higher temperatures, endothermic and of chemical nature for the BSE assays. For 
the use of BSL, the results indicated no spontaneity for the process, being 
exothermic and with the presence of chemisorption. In addition, a kinetic study of the 
biosorption process was carried out with both biomasses in real gross effluent 
(before treatment) and treated in an electroplating industry. The Cr (VI) removal was 
highly efficient for the treated effluent, presenting 95.41 and 97.49% for BSE and 
BSL, respectively. On the other hand, for the raw effluent, the removal was 36.55% 
for BSE and 37.58% for BSL. An FT-IR analysis of the biosorbent after the kinetics in 
real effluent corroborated the presence of chemisorption and the change in the 
surface chemical structure of the same after the removal of the metal ion, besides 
reducing characteristics of the biomass. The use of the dried biomass of the 
Lasiodiplodia theobromae MMPI fungus in the removal of Cr (VI) from the synthetic 
and real electroplating effluents showed higher efficiency at low concentrations and 
could be indicated as a complementary treatment for effluent recovery in this 
segment before its disposal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A indústria galvânica tem por objetivo principal proteger peças metálicas 

utilizando diversos tipos de metais a fim de recobri-las. Este processo tem a 

finalidade de aumentar a resistência à corrosão, pois o metal depositado evita que o 

metal da peça entre em contato com o ar e umidade que podem causar oxidações. 

Contudo, tais peças passam por etapas chamadas de banho de lavagens por meio 

do contato com soluções aquosas ácidas e básicas, gerando, assim, grande 

quantidade de efluentes carregados de metais tóxicos dissolvidos (NETO et al., 

2008). 

Diante dessa condição, a contaminação por metais tem sido grande 

preocupação, uma vez que não existe forma de degradá-los, somente retirando-os 

do meio em que se encontram (OVES et al., 2013). Com o atual cenário lamentável 

em relação à disponibilidade da água, processos estão em constante 

aperfeiçoamento para que as implicações aos corpos receptores sejam minimizadas.  

Segundo Lemos et al. (2008), alguns processos químicos e físicos já são 

utilizados para a remoção dos íons metálicos presentes em efluentes industriais, 

dentre eles destacam-se a precipitação química, coagulação, floculação, troca 

iônica, eletrólise, eletrodiálise e até mesmo adsorção utilizando substâncias 

inorgânicas como adsorvente.  Contudo, para concentrações entre 1 a 100 mg L-1, 

esses processos podem não apresentar resultados satisfatórios, resultando em 

redução de metais ao invés de sua remoção, maior dispêndio de custos em forma de 

energia e reagentes e ainda, a geração de subprodutos igualmente tóxicos ao 

ambiente (SOUZA et al., 2008). 

Deste modo, métodos alternativos que envolvem adsorção vêm sendo 

desenvolvidos com o propósito de reduzir a presença do metal (MIMURA et al., 

2010). Estudos realizados acerca de biossorção de metais tóxicos empregando 

biomassas fúngicas têm demonstrado o potencial destes micro-organismos em 

remover metais tóxicos de efluentes industriais (BURATTO et al, 2012). 

A biossorção é descrita como a utilização de células microbianas vivas, 

fazendo parte de seu metabolismo, ou inativadas (biomassa) para a adsorção de 

compostos químicos em sua parede celular. Contudo, os mecanismos de interação 

entre as células e os metais tóxicos variam consideravelmente até mesmo entre a 
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mesma espécie microbiana, uma vez que esse fenômeno depende dos grupos 

funcionais presentes na superfície do biossorvente (LEMOS et al., 2008; COSTA e 

ORLANDA, 2015). 

Fatores externos, como pH, temperatura, ausência ou presença de nutrientes 

e outros metais também influenciam no mecanismo atuante da biossorção e, 

consequentemente, na eficiência e seletividade de acumulação dos metais no 

biossorvente (JAVAID et al., 2010). 

O aspecto mais atraente da biossorção é a relação do alto benefício por ele 

gerado e os baixos custos de implementação e redução dos resíduos químicos e 

biológicos (COSTA e ORLANDA, 2015). 

O fungo Lasiodiplodia theobromae é um ascomiceto filamentoso, patógeno 

típico das regiões tropicais e subtropicais, onde causa sérios prejuízos a numerosas 

espécies vegetais cultivadas (PIZATO, 2013) como é o caso da Pinha (Annona 

squamosa), de onde o micro-organismo utilizado neste estudo foi isolado.  

Portanto, esse estudo propõe a avaliação da capacidade de biossorção da 

biomassa seca do fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI na remoção do íon 

metálico Cromo Hexavalente (Cr (VI)) em efluente sintético e real gerado por 

indústrias de galvanoplastia relacionando suas propriedades mecânicas e de micélio 

fúngico que podem facilitar o processo de remoção. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a capacidade da biomassa seca do fungo Lasiodiplodia theobromae 

MMPI na remoção do íon metálico Cr (VI) em efluente sintético e real gerado por 

indústria de galvanoplastia. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar as características morfológicas, texturais e os grupos funcionais do 

biossorvente com o auxílio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

adsorção física de N2 (BET) e espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR); 

 Estudar a capacidade de biossorção do íon Cr (VI) em efluente sintético de 

galvanoplastia, por meio de um delineamento experimental composto por duas 

variáveis independentes (pH do efluente sintético e granulometria do 

biossorvente); 

 Obter as cinéticas de biossorção do íon Cr (VI) em efluente sintético; 

 Ajustar os dados experimentais de biossorção do íon em modelos cinéticos de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem;  

 Representar os dados de equilíbrio experimental obtidos para o biossorvente 

utilizando os modelos das isotermas de adsorção de Langmuir e Freundlich; 

 Determinar os parâmetros termodinâmicos do processo de biossorção como a 

energia livre de Gibbs (∆G°), a variação de entalpia (∆H°), de entropia (∆S°) e 

energia de ativação (Ea); 

 Obter as cinéticas de biossorção de Cr (VI) em um efluente real de 

galvanoplastia; 
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 Determinar os possíveis grupos funcionais responsáveis pelo processo de 

biossorção dos íons sobre o biossorvente por meio da caracterização do 

mesmo após a biossorção utilizando espectroscopia na região do infravermelho 

com transformada de Fourier (FT – IR); 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 A INDÚSTRIA DE GALVANOPLASTIA E A GERAÇÃO DE EFLUENTES 

 

 

 Com a expansão e o crescimento das indústrias de materiais no país, a 

utilização de processos que aumentem a produção e melhorem a qualidade das 

peças é fundamental. A galvanoplastia vem de encontro a esta necessidade por 

meio do recobrimento de peças metálicas com diversos tipos de metais, o que 

diminui os riscos de corrosão e, consequentemente, aumenta a vida útil das peças 

metálicas.  

 Na Figura 1 pode-se observar o esquema geral de um processo de 

galvanoplastia e os resíduos gerados. 

 

Figura 1 - Fluxograma de massa e energia do processo de galvanoplastia 

 

 
 

Fonte: CPRH (2001). 
 

De acordo com a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), a 

qual publicou em 2001 o Roteiro Complementar de Licenciamento e Fiscalização: 

Tipologia Galvanoplastia, o processo de eletrodeposição é descrito de maneira geral 

envolvendo uma sequência de banhos que englobam as etapas de preparação 
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(tratamento), revestimento e conversão de superfície. Entre estas etapas, uma 

lavagem é realizada na peça e, consequentemente, são originados efluentes 

líquidos, gases e resíduos sólidos carregados de metais que necessitam de 

tratamento específico.  

Já Neto et al., é mais detalhista ao descrever o mesmo processo, 
  

o qual parte de uma etapa de desengraxe da superfície metálica utilizando-
se soluções alcalinas concentradas (NaOH). Em seguida, é realizada uma 
etapa utilizando ácido (HCl) a fim de retirar os  resíduos de solda e óxidos 
presentes na peça. Após esta prévia preparação, as superfícies das peças 
são submetidas à deposição de finas camadas metálicas. Esse 
recobrimento é efetuado por meio químico e/ou eletroquímico, a partir de 
soluções aquosas dos metais a serem depositados, ou até mesmo camadas 
mais espessas, a partir do próprio metal fundido. Ao final de cada etapa, as 
peças são lavadas diversas vezes por imersão em água. O maior volume de 
efluentes contendo metais tóxicos é gerado após as etapas de recobrimento 
e lavagens, sendo que tais resíduos devem ser submetidos a tratamento 
prévio ao seu descarte (2008, p.263-264). 
 

Por meio da Figura 2, pode-se compreender melhor o processo galvânico e 

visualizar os pontos de geração de poluentes. 

 

Figura 2 - Fluxograma do processo de galvanoplastia 
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Fonte: CPRH (2001). 

 
Sob esse aspecto, pode-se concluir que os efluentes das indústrias de 

tratamento de superfícies podem ocasionar sérios danos, tanto à microbiota 

presente no corpo hídrico de descarte quanto à comunidade em si, por vezes 

consumidora da água oriunda do mesmo (COSTA, 1998). Para tanto, a 

caracterização físico-química do efluente gerado, como descrito na Tabela 1, é 

fundamental, a fim de direcionar as ações para o melhor tratamento sendo a 

presença do íon Cr (total e hexavalente) destacada na mesma. 

 

Tabela 1 - Composição média de poluentes de efluentes de indústrias de 
galvanoplastia 

Parâmetros Média/DP 

Temperatura (°C) 25,0 ± 5,830 

Cianeto (mg L-1)  16,3 ± 40,15 

Cobre (mg L-1)  12,9 ± 41,62 

Cromo VI (mg L-1) 5,40 ± 21,87 
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Cromo total (mg L-1) 13,8 ± 50,58 

Ferro (mg L-1) 10,1 ± 34,08 

Níquel (mg L-1) 9,90 ± 35,97 

Óleos e graxas (mg L-1) 98,0 ± 776,1 

pH  5,68 ± 6,000 

Resíduo não filtrável (mg L-1)  473  ± 2.031 

Resíduo sedimentável (mg L-1) 1,98 ± 6,790 

Sulfato (mg L-1) 107  ± 551,2 

Zinco (mg L-1) 22,3 ± 238,7 

Fonte: Adaptado de CETESB/SP (1976, apud Seolatto, 2005).  

 

 

3.2 ÍON CONTAMINANTE CROMO HEXAVALENTE (Cr (VI)) 

 
 

 Seolatto (2005) descreve o cromo fisicamente como um metal branco, 

brilhante, duro e quebradiço. Quimicamente, possui uma característica de 

resistência quando submetido a baixas temperaturas e apenas perde o brilho 

quando em altas temperaturas. Não oxida com a umidade do ar, talvez por isso seja 

comumente utilizado na galvanoplastia. 

Não somente a indústria galvânica é geradora de efluentes altamente 

poluidores, outras operações industriais geram efluentes ricos em metais 

dissolvidos, como por exemplo, curtume de couro, fabricação de aços especiais, 

indústria de corantes e pigmentos, indústria de agentes corrosivos e como biocidas 

nas águas de resfriamento de usinas elétricas (GU et al., 2015). Sukumar (2010) cita 

como principais metais poluentes: chumbo, prata, mercúrio, cobre, níquel, cromo, 

zinco, cádmio e estanho.  

Para tanto, a concentração total de Cr (VI) para lançamento de efluentes da 

indústria de galvanoplastia pode ser de até 0,1 mg L-1, conforme a Resolução N° 430 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes (BRASIL, 2011). A Tabela 2, 

fornecida nesta resolução, descreve os metais em maior potencial poluidor e seus 

devidos limites, incluindo o Cr. 

 

Tabela 2 - Padrões de lançamento de efluentes em corpo hídrico segundo o 
CONAMA 
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Parâmetros inorgânicos 
Valores máximos 

(mg L-1) 
 

Arsênio total (As) 0,50  

Bário total (Ba) 5,00 

Boro total (B) 5,00  

Cádmio total (Cd) 0,20  

Chumbo total (Pb) 0,05  

Cianeto total (CN) 1,00  

Cobre dissolvido (Cu) 1,00  

Cromo hexavalente (Cr (VI)) 0,10  

Cromo trivalente (Cr (III)) 1,00  

Estanho total (Sn) 4,00  

Ferro dissolvido (Fe) 15,0  

Fluoreto total (F) 10,0  

Manganês dissolvido (Mn) 1,00  

Mercúrio total (Hg) 0,01  

Níquel total (Ni) 2,00  

Nitrogênio amoniacal total (N) 20,0  

Prata total (Ag) 0,10  

Selênio total (Se) 0,30 

Sulfeto (S) 1,00  

Zinco total (Zn) 5,00  

Fonte: Adaptado de BRASIL (2011). 

 

Lemos et al. (2008), refere-se ao cromo como um metal essencial para os 

organismos vivos, porém, o mesmo apresenta elevada toxicidade, mesmo em 

concentrações muito baixas como, por exemplo, 20 mg L-1. Na natureza, o cromo 

ocorre em dois estados de oxidação principais: Cr (III) e Cr (VI).  

O Cr (VI), quando inalado, causa uma série de doenças respiratórias, o 

contato com a pele pode causar dermatites alérgicas e até lesões mais profundas. 

Nos solos, por conterem alta carga orgânica, o Cr (VI) é reduzido a Cr (III) o qual não 

apresenta efeitos nocivos relevantes às plantações. Em ambientes aquáticos pode 

inibir o crescimento de plantas e interferir no metabolismo de outras espécies, isso 

depende muito do pH do meio (SEOLATTO, 2005). 

O Cr (III) apresenta baixa solubilidade, sendo facilmente adsorvido na 

superfície de minerais. Embora o Cr (VI) seja reduzido a Cr (III) por matéria orgânica, 
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este, quando presente, é altamente solúvel e móvel, por este motivo, a importância 

do estudo da sua remoção por diferentes métodos (LEMOS et al., 2008). 

Alguns tipos de tratamento são utilizados para a remoção de íons metálicos 

contaminantes em meio aquoso, dentre os quais destacam-se precipitação química, 

coagulação, troca iônica, osmose reversa e ultrafiltração (AHALYA et al., 2003). Tais 

operações apresentam inúmeras desvantagens, como por exemplo, custos 

elevados, ineficiência quando em baixas concentrações e dificuldade de 

regeneração devido à grande quantidade de produtos químicos utilizados 

(SEOLATTO et al., 2014). 

 Sob esse contexto, métodos alternativos têm sido desenvolvidos para a 

remoção destes metais, dentre eles, a biossorção. 

 

 

3.3 BIOSSORÇÃO 

 

 

Estudos acerca de biologia molecular voltada ao meio ambiente tem tido 

ampliação relevante no conhecimento da diversidade microbiana. Estima-se que 

apenas uma fração das espécies microbianas existentes esteja descrita e 

depositada em coleções de culturas. Dentre os números, encontram-se uma faixa 

menor que 10% de espécies presentes em solos e menor que 1% em ambientes 

aquáticos. Deste avanço, surgem benefícios acadêmicos no que tange aos 

processos biotecnológicos, dentre eles, destaca-se a biorremediação de poluentes 

(OLIVEIRA et al., 2006; RAPPÉ e GIOVANNONI, 2003). 

Um dos métodos de biorremediação é a biossorção, que pode ser definida 

como a adsorção de espécies metálicas por via microbiana tanto metabólica quanto 

retenção físico-química (AHALYA et al., 2003). 

A Resolução N° 463 do CONAMA, que dispõe sobre o controle ambiental de 

produtos destinados à remediação, refere-se a remediador como  

    

um produto ou agente de processo físico, químico ou biológico destinado à 
recuperação de ambientes e ecossistemas contaminados e ao tratamento 
de efluentes e resíduos. Ainda assim, remediador químico ou físico-químico 
como aquele que apresenta como ingrediente ativo substância ou composto 
químico, capaz de degradar, adsorver ou absorver compostos e substâncias 
contaminantes (BRASIL, 2014). 
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São dois os mecanismos de interação envolvidos na biossorção. A captação 

iônica pode ocorrer na superfície celular, envolvendo os grupos funcionais presentes 

na parede da célula, quando esta está inativada, como também por meio de sistema 

de transporte intramembrana participando do metabolismo celular, quando viva 

(LEMOS et al., 2008). 

 Segundo Ahalya et al. (2003), as principais vantagens da biossorção em 

relação aos métodos convencionais de tratamento incluem: 

 baixo custo; 

 alta eficiência; 

 redução no uso de produtos químicos e geração de lodo biológico; 

 não há exigência de suplementação de nutrientes; 

 possibilidade de regeneração do biossorvente; 

 possibilidade de recuperação do metal. 

 

 

3.3.1 Mecanismos de interação entre biomassa e metais contaminantes 

 

 

 De acordo com Lemos et al., 

 

Na biossorção, a acumulação de metais pesados por mecanismos 
independentes do metabolismo celular, se dá por interações físico-químicas 
entre o metal e os compostos constituintes da parede celular, de 
exopolissacarídeos e ainda, outros materiais associados à face externa da 
célula microbiana. Quando a acumulação se dá na parede celular, ou seja, 
somente na superfície da célula microbiana, não há gasto energético por 
parte da mesma. Por outro lado, quando há transporte do metal através da 
membrana celular, é necessário que a célula esteja metabolicamente ativa, 
o que somente é possível em células vivas e se chama bioacumulação 
(2008, p.35 -36). 

 

 A Figura 3 é uma representação da interação da célula microbiana com os 

metais contaminantes presentes em solução aquosa. 

 

Figura 3 - Esquema do mecanismo de interação entre metais e células microbianas 
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Fonte: Birch e Bachofen (1990, apud Lemos et al., 2008). 
 

Baltazar (2017) divide as interações entre a biomassa celular e os metais em 

dois grupos: os dependentes do metabolismo da célula e os que não dependem do 

metabolismo celular. A autora relata que isso é devido à evolução das células 

microbianas quanto à resistência perante o contato com determinadas 

concentrações de metais em geral. Esse processo pode ocorrer por via produção de 

metalotioneínas que são proteínas que transportam o metal para o interior da célula 

e este passa a fazer parte de seu metabolismo. Contudo, esse mecanismo somente 

acontece com células viáveis. 

Para o caso de células que não conseguem produzir tal proteína e fazer a 

acumulação do metal, a parede celular também pode ser a responsável pela 

captação de íons do meio. Dessa forma, a remoção chama-se biossorção e depende 

dos grupos funcionais presentes na superfície da parede celular, bem como  da 

estrutura física da mesma (presença de poros e rugosidades) (LEMOS et al., 2008). 

Esse processo, então, é independente do metabolismo celular e pode ser obtido 

com a utilização de células inativadas. O mesmo está representado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Especificação dos processos que participam da interação entre a biomassa fúngica 
e o íon Cr (VI) 
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Fonte: Gadd e White (1993, apud Baltazar, 2017). 
 

Observa-se na Figura 4, que a adsorção e a troca iônica são mecanismos 

comuns na interação entre o biossorvente e a solução contendo metais. Os metais 

são elementos conhecidamente mais propícios à formação de cátions. Sendo assim, 

é fundamental que a superfície do adsorvente tenha características aniônicas para 

que ocorra a troca iônica. A literatura relaciona a capacidade de biossorção de 

biomassas microbianas e metais com a presença de grupos funcionais específicos 

que se destacam, dentre eles, podem-se citar: Carboxilas, acetaminas da quitina e 

polissacarídeos da parede celular fúngica, aminas, sulfatos e fosfatos (APARICIO, 

2000; VOLESKY, 2001), caracterizando assim, as biomassas fúngicas como sendo 

superfícies aniônicas. 

 

 

3.4 BIOMASSAS FÚNGICAS UTILIZADAS EM REMOÇÃO DE ÍONS METÁLICOS 
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 Diversos tipos de micro-organismos têm sido estudados para essa aplicação, 

como bactérias, leveduras, fungos e algas, bem como materiais derivados de 

plantas apresentam baixo custo em comparação com outras tecnologias (FAROOQ 

et al., 2010; VIEIRA et al., 2012). 

 Um estudo realizado por Sag e Kutsal (1996) demonstra que micro-

organismos vivos removem íons por meio de diferentes processos, como por 

exemplo, biossorção pela parede celular, através do transporte dos íons metálicos 

até o citoplasma, reações de oxi-redução, entre outros, sendo alguns destes 

processos realizados pela utilização de células microbianas viáveis. 

 Sukumar (2010) utilizou biomassa do fungo Rhizopus oryzae como 

biossorvente para redução do Cr (VI) para Cr (III), obtendo eficiência de 91,15% na 

redução. No estudo demonstrou-se que, devido à alta remoção de cromatos pela 

biomassa utilizada, torna-a uma alternativa viável pra tratamento de efluentes 

industriais contendo este metal. Javaid et al. (2011) descreveu a remoção de 

55,05% da concentração inicial de Cr (III) de efluente de curtume utilizando 

biomassa fúngica de Pleurotus ostreatus.  

Pizato (2013) estudou a adsorção de corantes utilizando biomassa do fungo 

Lasiodiplodia theobromae MMPI e chegou a resultados de 31,58% até 91,60% de 

remoção de cor em efluentes sintéticos de indústrias têxteis. Buratto et al. (2012) 

utilizou biomassa seca de Pleurotus ostreatus em remoção de Cu (II) e obteve 

remoção de 86% de íons metálicos em solução sintética.  

 

 

3.5 FUNGO Lasiodiplodia theobromae MMPI 

 

 

 Por meio de um estudo morfológico do fungo, Rodrigues (2003) descreveu 

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl como um patógeno típico das 

regiões tropicais e subtropicais, causador de sérios prejuízos a numerosas espécies 

vegetais cultivadas, especialmente videiras. 

 Dependendo da região de isolamento, assim como o meio de cultura utilizado 

para o crescimento do fungo L. theobromae, suas características podem mudar, 
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podendo apresentar diferente volume de crescimento de micélio, bem como a 

coloração de sua estrutura celular (HALFELD-VIEIRA et al., 2007). Como exemplo 

disso, pode-se citar os estudos de Lima et al. (2010) e Lima et al. (2012), os quais 

observaram diferenças significativas para crescimento micelial entre isolados do 

fungo, patogênicos a diferentes frutíferas tropicais dos estados do Ceará e Piauí. 

 Segundo Fukuda et al. (2009), como fitopatógenos, os fungos têm a adesão 

ao hospedeiro relacionado à sua fração proteica ou glicoproteica, indicando assim a 

associação da produção de polissacarídeos com sua invasão causadora de doenças 

em plantas. 

 Micro-organismos como fungos, bactérias e algas vêm sendo estudados a fim 

de explorar seu potencial como fonte produtora de polissacrídeos. Estes compostos 

podem ser utilizados biologicamente no combate de doenças humanas e podem ser 

extraídos, principalmente da parede celular dos mesmos (FUKUDA et al., 2009). 

 Sánchez (2016) cita os potenciais explorados da lasiodiplodana produzida 

pelo fungo L. theobromae como, antimicrobiológicos, anti-leucemia, de inibição da 

biossíntese das prostaglandinas e atividade antioxidante. O fungo Lasiodiplodia 

theobromae MMPI é utilizado para a produção deste exopolissacarídeos, objeto de 

estudo de outra pesquisa na área de concentração de Química Biotecnológica da 

UTFPR – Câmpus Pato Branco e sua biomassa torna-se um subproduto de 

interesse na aplicação em estudos de biorremediação. 

 

 

3.6 PROCESSO BIOSSORTIVO 

 

 

Ao analisar matematicamente o processo químico ou físico que acontece 

durante a biossorção, a aplicação de modelos matemáticos torna-se necessária. 

Essas deduções foram realizadas com diversos tipos de materiais, diversos tipos de 

adsorbatos e dão um norte às pesquisas para caracterizá-los e também direcionar 

aos resultados dos mecanismos que ocorrem dentro do processo de adsorção.  

As características físico-químicas do biossorvente são decisivas, uma vez que 

o potencial de adsorção que este apresenta é dependente de diversos fatores, 

dentre eles: área superficial, porosidade, volume e diâmetro de poros e grupos 

funcionais na superfície do mesmo (SOTILES, 2017). 
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3.6.1 Tipos de Biossorção 

 
 

De acordo com Sotiles (2017), sob esse aspecto, pode-se afirmar então que 

dois tipos de biossorção podem ocorrer em um processo biossortivo, sendo que 

podem ocorrer independentemente ou em conjunto. Os tipos de biossorção são: 

 Biossorção física: denominada de fisissorção, tem por característica a 

relação da força de ligação entre o adsorvente e o adsorbato. Essas ligações podem 

ocorrer por forças de Van der Waals, trocas iônicas e forças eletrostáticas 

(RUTHVEN, 1984). Apresentam maior rapidez de reação, porém, em sua maioria, 

são reversíveis; 

 Biossorção Química: também conhecida como quimissorção, esse tipo 

de biossorção, quando ocorre, promove modificação química na superfície do 

adsorvente formando outros compostos com os grupos funcionais presentes. Esses 

tipos de ligações tendem a ser mais lentas, porém irreversíveis (MARIN, 2015). 

Na Tabela 3 estão dispostas as diferenças entre a fisissorção e a 

quimissorção: 

 

Tabela 3 - Diferenças entre os tipos de adsorção 

Fisissorção Quimissorção 

Forças de Van der Waals  Forças comparáveis a ligações químicas  

 
Calor de adsorção inferior a 20 kJ/mol  
 

Calor de adsorção superior a 20 kJ/mol  
 

A espécie adsorvida conserva sua natureza 
 

A espécie adsorvida sofre uma transformação e 
origina-se uma espécie diferente 
 

A quantidade adsorvida depende mais do 
adsorbato do que o adsorvente 
 

A quantidade adsorvida depende tanto do 
adsorbato como do adsorvente 
 

Especificidade baixa Especificidade elevada 
 

Adsorção apreciável somente abaixo do ponto 
de ebulição do adsorbato 
 

Adsorção pode acontecer a temperaturas 
elevadas 
 

Energia de ativação baixa Energia de ativação elevada 
 

Adsorção pode acontecer em multicamadas 
 

Adsorção somente em monocamadas 

Fonte: Adaptado Ruthven (1984, apud Marin, 2015). 
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3.7 CINÉTICA DA BIOSSORÇÃO 

 

 

A cinética química aponta parâmetros de velocidade e tempo de reação, 

informando o tempo necessário para que os produtos e reagentes reajam e o 

sistema entre em equilíbrio.  

De acordo com Borba et al. (2012), experimentos em batelada são realizados 

e observados controlando pH, agitação, temperatura e tempo. Por meio de um 

volume conhecido, acrescentando o contaminante, sintetiza-se a solução desejada. 

Após adicionar o adsorvente, em massa também conhecida, alíquotas são retiradas 

e medidas a fim de determinar a remoção do contaminante em função do tempo.  

Por meio dos resultados cinéticos que se podem estimar as melhores 

condições de processo para prever como ocorreria em escala industrial (ANDIA, 

2009). Esta etapa do processo é conduzida pelas resistências às transferências de 

massa as quais são: resistência na camada limite, chamada de difusão externa e 

resistência na estrutura interna dos poros, chamada de resistência interna (MARON 

e PRUTTON, 2005).  

Contudo, uma boa taxa cinética não fornece dados suficientes que indique o 

mecanismo presente. Para isso, os modelos matemáticos são necessários (ANDIA, 

2009). Nesta fase do estudo, os modelos cinéticos de adsorção explicam os tipos de 

mecanismo que conduzem o processo, onde a adsorção acontece e a afinidade dos 

sítios ativos do adsorbato com o adsorvente (MARON e PRUTTON, 2005). 

Dentre diversos modelos utilizados, nesta pesquisa, o estudo cinético é 

realizado por meio do ajuste em modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-

segunda ordem.  

 

 

3.7.1 Modelo cinético de pseudo-primeira ordem 

 

 

O modelo da equação de pseudo-primeira ordem é comumente utilizada em 

processos de adsorção de um componente de uma solução em uma matriz sólida e 
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está baseada na capacidade de adsorção desta, porém somente abrange a faixa de 

tempo de 20 a 30 minutos iniciais da adsorção, indicando o uso de outro modelo em 

casos de equilíbrio mais lento (HO e McKAY, 1998; HO, 2004). 

 

 

3.7.2 Modelo cinético de pseudo-segunda ordem 

 

 

Para tanto, o modelo de pseudo-segunda ordem descreve a adsorção no 

momento de equilíbrio englobando toda a faixa de tempo do processo. O mesmo 

assume que a velocidade de adsorção é equivalente ao quadrado de sítios ativos 

presentes na superfície, além de indicar a natureza química envolvida e a 

participação de trocas de elétrons entre o biossorvente e o adsorbato (SOTILES, 

2017).  

 

 

3.8 ISOTERMAS DA BIOSSORÇÃO 

 

 

Uma vez que o tempo de equilíbrio da biossorção foi determinado, os ensaios 

experimentais para as isotermas da biossorção podem ser realizados a fim de 

apresentar a influência da temperatura neste processo. Os modelos das isotermas 

de adsorção caracterizam o processo biossortivo acontecendo em mono ou 

multicamadas. 

A isoterma de adsorção é a relação de equilíbrio entre a concentração da 

substância que foi captada pelo adsorvente e a concentração restante no adsorbato, 

em uma temperatura específica (MARON e PRUTON, 2005). Como a própria 

palavra diz isoterma significa que os ensaios são realizados sob a mesma 

temperatura, portanto, para a construção das curvas isotérmicas, podem-se repetir 

os experimentos em várias temperaturas obtendo um conjunto de dados que 

apontam a influência deste parâmetro sobre o processo biossortivo. Os gráficos 

podem apresentar diversas formas, conforme mostrado na Figura 5, que de antemão 

já fornecem informações relevantes como se a isoterma é linear, favorável, 

desfavorável ou extremamente favorável. 
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Figura 5 - Curvas possíveis para as isotermas de adsorção 
 

 
 
Fonte: Moreira et al. (2009, apud Nascimento et al., 2014). 

 

A isoterma linear informa que há proporcionalidade entre a massa de 

adsorbato retida para cada unidade de massa de adsorvente e a concentração de 

equilíbrio do mesmo na fase líquida. A isoterma favorável aponta que a massa de 

adsorbato retida para cada unidade de massa de adsorvente é alta em relação à 

concentração de equilíbrio da mesma na fase líquida. Já a isoterma desfavorável 

indica que, independentemente da concentração de equilíbrio do adsorbato na fase 

líquida, a massa do mesmo, retida no adsorvente, é baixa. Por fim, a extremamente 

favorável é obtida quando a massa de adsorbato retida no adsorvente é 

relevantemente alta e a remoção é visível (NASCIMENTO et al., 2014). 

Giles et al., (1974) também elencou os diversos tipos de isotermas em quatro 

grupos que são descritos na Figura 6. 

 

Figura 6 - Tipos de Isotermas 
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Fonte: Giles et al. (1974, apud Limousin et al., 2007) 

 

A Isoterma do tipo “C” tem sua origem em zero, isso demonstra que o 

equilíbrio entre a concentração do adsorbato e do adsorvente é o mesmo em 

qualquer concentração inicial. É um tipo de isoterma limitada, pois pode apresentar 

um pseudo-equilíbrio, levando a suposições erradas. Na Isoterma do tipo “L”, a 

razão entre as duas concentrações de interesse diminui conforme aumenta a 

concentração inicial, formando uma curva côncava e sugerindo uma saturação 

progressiva do sólido. O modelo de Isoterma do tipo “H” foi isolado do tipo “L” por 

indicar, especificamente, uma alta afinidade das moléculas de interesse no 

adsorvente. E, por fim, a Isoterma do tipo “S” que apresenta um ponto de inflexão, 

geralmente resultado da presença de dois componentes opostos (LIMOUSIN et al., 

2007). 

Para demonstrar matematicamente a viabilidade de um processo de 

biossorção, devem-se seguir empiricamente os modelos que predizem a adsorção, 

uma vez que estes foram deduzidos seguindo dados obtidos de estudos com 

carvões ativados comerciais (BALTAZAR, 2017). 

Essa descrição matemática aponta as propriedades da adsorção e também 

os dados de equilíbrio, tornando válido o estudo da interação entre o adsorvente e o 

adsorbato e a otimização do uso destes materiais (GIMBERT et al., 2008). Todavia, 

neste estudo os modelos utilizados foram de Langmuir e Freundlich. 
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3.8.1 Isoterma de Langmuir 

 

 

Segundo Baltazar (2017), as isotermas de Langmuir, por meio de duas 

constantes, propõe que os materiais adsorventes têm em sua superfície um número 

de sítios ativos definidos, ou seja, a capacidade de adsorção do mesmo é exata e 

possivelmente calculada, descrevendo, assim, um processo de adsorção em 

monocamada. As constantes supracitadas são qmáx, que é a capacidade máxima do 

adsorvente, e o coeficiente b, que indica a afinidade entre o adsorvente e adsorbato 

por meio da energia da ligação. Ambos estão presentes na equação que descreve 

este modelo e nas hipóteses utilizadas para sua dedução. 

Complementando, de acordo com Sotiles (2017), os sítios de ligação tem a 

mesma energia, cada sítio é capaz de reter apenas uma molécula e não há 

interação entre moléculas retidas em sítios próximos. 

 

 

3.8.2 Isoterma de Freundlich 

 

 

Freundlich, por sua vez, assume que a adsorção ocorre em multicamadas, 

levando em consideração porosidade e superfície irregular da partícula do 

adsorvente, sendo assim, um modelo empírico sem base teórica (BALTAZAR, 2017). 

Segundo Sotiles (2017), este modelo defende que não há homogeneidade em toda 

a superfície do sólido e que a adsorção pode ocorrer por meio de diferentes 

energias, concluindo a existência de múltiplas camadas no adsorvente. 

Sposito (1980, apud Linhares et al., 2008) descreve os parâmetros de 

Freundlich KF e n, aos resultados de adsorção, relacionando-os aos sítios 

energéticos presentes no adsorvente. Os valores de 𝑛 indicam se os sítios foram 

plenamente ocupados por moléculas do adsorbato (considerando todos com a 

mesma energia de ligação) ou são ocupados regressivamente de acordo com a 

força de cada sítio (LINHARES et al., 2008; BALTAZAR, 2017).  

As equações de ambos os modelos descritos serão tratadas no item material 

e métodos. 
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3.9 ESTUDO TERMODINÂMICO 

 

 

As transformações inerentes ao processo de adsorção, tanto físicas como 

químicas, estão associadas a variações energéticas. É por meio da termodinâmica 

que se pode explicá-las, portanto sua aplicabilidade é bastante ampla. No âmbito 

físico-químico, a biossorção pode ser analisada através de parâmetros 

termodinâmicos, como exemplo o fluxo de energia que é disposto por meio da 

espontaneidade do processo. Se o sistema libera energia é considerado exotérmico 

e, portanto espontâneo. Do contrário, quando este necessita de aporte de energia, é 

considerado endotérmico e não espontâneo (NASCIMENTO et al., 2014). 

Como em todos os equilíbrios, o processo de adsorção é afetado 

consideravelmente pela temperatura, acarretando um desprendimento de calor 

chamado de calor de adsorção (MARON e PRUTTON, 2005).  

Segundo Nascimento et al. (2014), se as forças envolvidas na biossorção são 

fracas, como por exemplo, de Van der Waals, o processo é denominado físico ou 

comandado por fisissorção, onde a energia desprendida é fraca. Por outro lado, se 

envolver forças mais fortes, há maior liberação de energia, como nas ligações 

químicas, então se denomina quimissorção. 

 Os parâmetros obtidos para o estudo da capacidade de biossorção do fungo 

Lasiodiplodia theobromae MMPI na remoção do íon metálico Cr (VI) em efluente 

gerado por indústrias de galvanoplastia foram:  

 energia livre de Gibbs (∆G°); 

 variação de entalpia (∆H°); 

 variação de entropia (∆S°); 

 energia de ativação (Ea). 

Estimando tais valores para os parâmetros termodinâmicos, o estudo pode 

prever: se o processo é espontâneo ou não, se é regido por entalpia ou entropia, a 

capacidade máxima de transformações do adsorvente, a heterogeneidade da 

superfície do sólido, se é um processo físico ou químico e entender o mecanismo 

presente.   
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Todos os ensaios de bancada foram realizados em duplicata no laboratório de 

Química Biotecnológica da UTFPR – Câmpus Pato Branco.  

O estudo da capacidade de biossorção da biomassa celular do fungo 

Lasiodiplodia theobromae MMPI na remoção do íon metálico Cr (VI) em efluente 

gerado por indústrias de galvanoplastia está apresentado por etapas descritas no 

fluxograma da Figura 7.  
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4.1 FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
Figura 7 - Fluxograma das atividades realizadas para o estudo da capacidade de biossorção da biomassa celular do fungo 
Lasiodiplodia theobromae MMPI na remoção do íon metálico Cr (VI) em efluente de galvanoplastia 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.2 BIOSSORVENTE 

 

 

4.2.1 Obtenção e Preparação da biomassa fúngica 

  

 

 O fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI foi cultivado para obtenção da 

lasidiplodana de acordo com metodologia descrita por Kagimura et al. (2015) e 

Sánchez (2016). O cultivo submerso foi conduzido em frascos Erlenmeyer de 250 

mL, com volume de 100 mL de meio de cultivo em Incubadora Shaker SL 222 

(Marca SOLAB) sob temperatura de 28 °C, a 150 rpm, por 72 horas. O pH foi 

ajustado para 5,5 com uso de solução de ácido clorídrico de 1 mol L-1. Adicionou-se 

o volume de 10 mL de fonte de carbono (meio mínimo de sais) suplementado com 

glicose (20 g L-1).  

 Ao final do processo fermentativo, a biomassa foi separada do caldo de 

cultivo por meio de centrifugação, ao passo que, o exopolissacarídeo foi obtido do 

sobrenadante sendo recuperado e dialisado, enquanto a biomassa foi seca por dois 

diferentes métodos: secagem em estufa (BSE) e por liofilização (BSL). 

 Para o primeiro método, a biomassa foi seca em estufa marca Sterilifer 

SXCR/40 com circulação e renovação forçada de ar, a 45 °C até peso constante.  

 Todavia para a secagem por liofilização, a biomassa foi previamente 

congelada a ≈(-20 °C) e posteriormente seca em liofilizador L108 da marca LIOTOP 

até total remoção da água. 

A redução de tamanho foi obtida com o auxílio de liquidificador, marca Walita, 

e a classificação granulométrica foi realizada com o auxílio de um agitador de 

peneiras (modelo Bertel 0010), durante 15 minutos. A classificação granulométrica 

está exposta na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Classificação Granulométrica para a BSE 
MESH 120 60 30 18 16 

GRANULOMETRIA 
(mm) 

 
0,125 0,25 0,59 1,00 1,18 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.2 Caracterização do biossorvente 
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4.2.2.1 Determinação do pH Potencial de Carga Zero 

 

 

 A técnica utilizada para a determinação do pHpcz foi denominada de 

“experimento dos 11 pontos” proposto por Regalbuto e Robles (2004), o qual indica 

o pH em que a superfície do adsorvente encontra-se neutra. 

 A determinação foi realizada para os dois tipos de biomassa separadamente. 

Para tal, foi utilizado 50 mg da BSE e BSL, em 50 mL de solução aquosa em frascos 

Erlenmeyer ajustada a pH que variam de 1 a 12, em agitação de 180 rpm em 

Incubadora Shaker SL 222 (Marca SOLAB), sob temperatura de 25 °C por 24 horas. 

O pH inicial e o final foram obtidos com o auxílio do pHmetro modelo mPA-210 

(Marca: Tecnopon) (MIMURA et al., 2010). Os valores obtidos são plotados em 

gráfico e o pHpcz é determinado por uma faixa de equilíbrio no mesmo, ou seja, onde 

não há variação entre o pH inicial e o final, indicando um comportamento de solução 

tampão. 

 

 

4.2.2.2 Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier (FT- IR) 

 

 

A determinação dos grupos funcionais presentes em ambas as amostras de 

biomassa foi conduzida na Central de Análises da UTFPR Câmpus Pato Branco, 

antes e após a biossorção e efetuada por espectroscopia na região do infravermelho 

com transformada de Fourier. As análises foram realizadas em espectrofotômetro 

(Modelo: Perkin Elmer FT-IR Frontier) por meio de varredura no intervalo de 4000-

400 cm-1, com resolução 4 cm-1, utilizando pastilhas de KBr, contendo amostras nas 

proporções de 99 mg:1 mg, respectivamente.   

 

 

4.2.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
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As características morfológicas da superfície da biomassa seca em estufa e 

por liofilização antes e após a biossorção foram obtidas por meio de Microscopia 

Eletrônica de Varredura - MEV (Modelo: Hitachi TM3000) na Central de Análises da 

UTFPR Câmpus Pato Branco. Por meio destas é possível visualizar as 

características físicas da biomassa, como presença de poros e rugosidade, que 

podem influenciar no processo da biossorção. 

 

 

4.2.2.4 Determinação da superfície específica 

 

 

Parâmetros texturais tais como área superficial, volume e diâmetros de poros 

das partículas do biossorvente foram avaliados pela Análise de Fisissorção de N2 

(BET). 

As amostras foram previamente secas em estufa por 24 horas a 100 ºC. As 

isotermas de adsorção e dessorção foram registradas na temperatura do nitrogênio 

líquido (N2 a 77 K) utilizando o equipamento Modelo Nova Station A da 

Quantachrome Instruments no Laboratório de Catálise e Produção de 

Biocombustíveis – LabCatProBio da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – 

Câmpus Palotina.  

 

 

4.3 EFLUENTE SINTÉTICO  

 

 

4.3.1 Preparação do efluente sintético 

 

 

Soluções contendo o íon Cr (VI) foram preparadas em concentrações de 25 a 

50 mg L-1, a fim de sintetizar o efluente gerado por indústrias de galvanoplastia a 

nível de bancada. 

O efluente sintético foi preparado por meio de dissolução de Dicromato de 

Potássio (K2Cr2O7) em água destilada. 
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4.4 PROCESSO BIOSSORTIVO 

 

 

4.4.1 Determinação das variáveis independentes 

 

 

 A fim de avaliar a influência das variáveis: pH dos efluentes sintéticos e real e 

granulometria do biossorvente no processo de remoção do íon contaminante Cr (VI), 

foi realizado um delineamento experimental fatorial completo 22 incluindo 4 pontos 

axiais e 4 repetições no ponto central totalizando 12 ensaios, elencados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Níveis das variáveis independentes para o planejamento fatorial 22 
utilizado no estudo da capacidade de biossorção da biomassa celular do fungo 
Lasiodiplodia theobromae MMPI na remoção do íon metálico Cr (VI) em efluente 
sintético 

Fatores 
Níveis de estudo 

-1,41 -1 0 +1 +1,41 
(1) pH 2,50 3,10 4,00 4,90 5,50 

(2) Granulometria (mm) 0,125 0,25 0,59 1,00 1,18 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os ensaios foram realizados com as amostras de BSE e BSL em frascos 

Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL do efluente sintético com concentração de 

50 mg L-1, 0,5 g de biossorvente, em temperatura de 25°C, sob agitação de 150 rpm 

em Incubadora Shaker (Modelo: SL 222 da marca SOLAB). Conforme as condições 

especificadas na matriz do planejamento experimental, o pH foi ajustado pela adição 

de HCl 0,1 mol L-1. 

A quantidade de íons biossorvidos foi determinada por meio de 

espectroscopia de absorção atômica (Perkin Elmer Pinaacle 900T), na Central de 

Análises da UTFPR Câmpus Pato Branco.  

Para o cálculo da capacidade de biossorção e a porcentagem de biossorção 

de cada íon, foram utilizadas as equações 01 e 02 (BARROS JÚNIOR et al. 2003): 

 

Qe=
(Ci-Ce)

m
*V                                                               (01) 
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%Rem= 
(Ci-Ce)

Ci
*100                                                    (02) 

 

Em que:  

 

Qe: eficiência da biossorção (mg g-1) 

Ci : concentração inicial do íon (mg L-1) 

Ce : concentração de equilíbrio do íon (mg L-1) 

m :  massa de adsorvente (g) 

 V :  Volume da solução de íon utilizada (L) 

 

 

4.4.2 Cinética da Biossorção 

 

 

Para os experimentos da cinética da biossorção um volume de 25 mL do 

efluente sintético foram adicionados à frascos Erlenmeyer de 250 mL na presença 

de 0,25 g do biossorvente BSE e BSL separadamente. As condições foram: pH 5,5, 

concentração inicial de 25 mg L-1, a 150 rpm em Incubadora Shaker (Modelo: SL 222 

da marca SOLAB) e temperatura de 25 °C. Para os ensaios com o efluente real, foi 

utilizada a mesma metodologia. 

O estudo cinético seguiu por meio do ajuste matemático às equações da 

modelagem de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, bem como a 

obtenção dos parâmetros cinéticos. 

 

 

4.4.2.1 Aplicação do modelo cinético de pseudo-primeira ordem 

 

 

O modelo cinético de pseudo-primeira ordem é representado pela equação 

03:  

dqt

dt
=k1 q1-qt                                                                    (03) 
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Onde: 

k1:  constante da taxa de adsorção do modelo pseudo primeira ordem (min-1) 

q1 : quantidade adsorvida de íon no equilíbrio (mg g-1) 

qt : quantidade adsorvida de íon no instante de tempo t (mg g-1) 

 t  : tempo de reação (min) 

qm: quantidade máxima teórica adsorvida de íon no equilíbrio (mg g-1) 

 

Para a aplicação das condições de contorno trabalhadas (de t=0 até t=t e de 

qt=0 até qt=qt), a integração da equação 03 é necessária, com isso, obtém-se a 

equação 04: 

qt=q1 1-e-k1t                                                            (04) 

 

 Por fim, linearizando a equação 04, tem-se:  

log q1-qt = log qm -
k1

2,303
t                                                     (05) 

 

O gráfico da cinética da biossorção de pseudo-primeira ordem é obtido 

dispondo log q1-qt  versus t e os parâmetros necessários para a análise deste 

modelo (log qm e k1) são obtidos pela interceptação da curva. 

 

 

4.4.2.2 Aplicação do modelo cinético de pseudo-segunda ordem 

 

 

O modelo matemático para pseudo-segunda ordem é representado pela 

equação 06:  

dqt

dt
=k2 q2-qt

2
                                                                     (06) 

 

Sendo:  

k2:  constante da taxa de adsorção de pseudo segunda ordem (g mg-1 min-1) 

q2:  quantidade de adsorbato adsorvida no equilíbrio (mg g-1)  

qt:  quantidade adsorvida no instante de tempo t (mg g-1)  

t  :  tempo de reação (min) 
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 Aplicando-se as condições de contorno t=0 até t=t e qt=0 até qt=qt, obtém-se 

a equação 07: 

1

q2-qt

= 
1

q2

+k2t                                                                     (07) 

 

Sua forma linear é descrita por meio da equação 08: 

 

t

qt

=
1 

k2q2
2 +

1

q2

 t                                                                 (08) 

  

Para verificar a aplicabilidade do modelo, a curva do gráfico 
t

qt
 versus t deve 

apresentar formato linear com coeficiente linear 
1 

k2q2
2 e coeficiente angular 

1

q2
 t. O 

valor da constante k2 é calculado a partir do coeficiente linear da reta (ANDIA, 2009). 

 

 

4.4.3 Isotermas de Adsorção 

 

 

Após o tempo de equilíbrio determinado na etapa da cinética, os ensaios das 

isotermas foram realizados a fim de avaliar a relação das temperaturas de 25, 35, 40 

e 45 °C no processo de biossorção. Para isso, foi utilizado um volume de 50 mL do 

efluente sintético frente a 0,5 g de biossorvente BSE e BSL em frascos de 

Erlenmeyer de 250 mL. O pH foi ajustado para 5,5, o mesmo utilizado na cinética de 

biossorção, sob agitação de 150 rpm em Incubadora Shaker (Modelo: SL 222 da 

marca SOLAB) partindo das concentrações de 15, 35, 50, 65, 75 e 90 mg L-1, para 

cada adsorvente e para cada temperatura supracitada. 

Conforme citado anteriormente, os modelos de isotermas de adsorção 

utilizadas para representar os dados de equilíbrio experimental para a biomassa 

foram as de Langmuir e Freundlich. 

 

 

4.4.3.1 Aplicação do modelo matemático de isotermas de Langmuir 
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Segundo Andia (2009), o modelo de isoterma de Langmuir assume alguns 

pressupostos relevantes para sua dedução matemática: adsorção em monocamada, 

que os sítios ativos são presentes em números finitos, que as espécies do adsorbato 

têm interação somente com um sítio ativo, que a energia de reação é a mesma para 

todos os sítios de ligação e que a adsorção é reversível.  

A partir dessas hipóteses, uma relação entre a concentração de soluto e a 

quantidade de soluto adsorvida é construída e descrita pela equação 09: 

 

θi  = 
qmáxbCe

1 + Ce
                                                                   09) 

 

Na qual:  

θi  : razão da quantidade do íon adsorvido por unidade de massa e quantidade 

máxima adsorvida (adimensional) 

qmáx: capacidade máxima de adsorção para cobrir a monocamada (mg g-1) 

Ce: concentração do íon na fase aquosa em equilíbrio (mg L-1) 

b :  constante de adsorção no equilíbrio (adimensional) 

Como b = 
kads

kdes
 e θi  = 

qe

qmáx
 , a equação matemática do modelo é a descrita na 

equação 10: 

qe=
qmáxKLCe

1+KLCe
                                                            (10) 

 

Sendo, então, 

KL : constante de adsorção de Langmuir, um parâmetro que tem relação 

direta com a energia da reação e dependente da temperatura (L mg-1) (SOTILES, 

2017), e a sua forma linear é expressa na equação 11: 

 

Ce

qe

=
1

qmáxKL
+

Ce

qmáx

                                                       (11) 
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Por meio da construção do gráfico de 
Ce

qe
 versus Ce pode se obter qmáx e o 

valor de KL. 

Outro parâmetro pode fornecer informações importantes para a análise das 

isotermas de adsorção. O fator de separação (RL) informa se a reação é favorável 

ou desfavorável (PINHEIRO et al. (2013); NASCIMENTO et al. (2014); SOTILES 

(2017)), e pode ser calculado a partir da equação 12: 

 

RL= 
1

1+KLCi
                                                        (12)    

 

Em que:  

Ci :     Concentração inicial do soluto (mg L-1) 

KL :     Constante de adsorção de Langmuir (L mg-1) 

 

Segundo Nascimento et al. (2014), o valor de RL pode ser analisado da 

seguinte forma: 

 Quando RL > 1, a isoterma é desfavorável; 

 Quando RL=1, a isoterma é linear; 

 Quando 0 < RL > 1, a isoterma é favorável; 

 Quando RL=0, a isoterma é irreversível. 

 

 

4.4.3.2 Aplicação do modelo matemático de isotermas de Freundlich 

 

 

Ao contrário de Langmuir, a equação de Freundlich assume heterogeneidade 

na superfície do adsorvente, cada sítio ativo possui uma energia de ligação diferente 

e adsorção em multicamadas (MARIN, 2015; SOTILES, 2017) e é expressa por meio 

da equação 13:  

 

qe=KFCe
1/n                                                                 (13) 

 

Em que: 
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Ce:  concentração do íon no equilíbrio (mg L-1) 

qe : quantidade de íon adsorvida no equilíbrio (mg g-1) 

KF: constante de Freundlich relacionada com a capacidade de adsorção do 

adsorvente (adimensional) 

 
1

n
:  constante de Freundlich relacionada com a heterogeneidade da energia do 

sistema (adimensional). 

A equação 14 descreve sua forma linear: 

 

log qe = log KF +
1

n
log Ce                                                        (14) 

 

As constantes KF e 
1

n
 podem ser obtidos por meio do gráfico de log qe versus 

log Ce. De acordo com Febrianto et al. (2009), valores de 0 <
1

n
<1 sugerem o ajuste 

favorável ao modelo matemático e fora desse limite considera o ajuste desfavorável. 

 

 

4.4.4 Estudo Termodinâmico 

 

 

 A partir da obtenção das isotermas sob diferentes temperaturas, pode-se 

estimar os valores referentes aos parâmetros termodinâmicos energia livre de 

Gibbs  (∆G), variação da entalpia (∆H) e variação da entropia (∆S) por métodos 

gráficos (NASCIMENTO et al., 2014). De acordo com Sotiles (2017), após a 

obtenção de ∆G, é possível avaliar a relação entre ∆H e, para isso são necessárias 

as equações 15 e 16 (equação de Van’t Hoff) : 

 

∆G=-RT ln Kc                                                         (15) 

 

ln Kc =
ΔS

R
-
ΔH

RT
                                                           (16) 

                               

Tendo as equações 17 e 18 como suporte ao cálculo:           
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Kc=
Ca

Ce
                                                              (17) 

 

∆G°=∆H°-T∆S°                                                        (18) 

 

Em que: 

T :  temperatura da solução (K) 

R:  constante dos gases ideais (0,0083 kJ mol-1 K-1) 

Kc:  constante de equilíbrio 

Ca : concentração do íon adsorvido   

Ce : concentração do íon na solução residual  

 

Portanto, ∆H e ∆S podem ser calculadas a partir da construção do gráfico 

ln Kc versus 
1

T
. 

Todavia, para a obtenção da energia de ativação (Ea), a equação de 

Arrhenius (19) foi utilizada:  

 

ln Kc = ln A -
Ea

RT
                                                      (19) 

Onde: 

A: constante de Arrhenius 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 PREPARAÇÃO DO BIOSSORVENTE 

 

 

 A biomassa gerada a partir do inóculo do fungo Lasiodiplodia theobromae 

MMPI ainda em meio de cultivo é apresentada na Figura 8 (a). O fungo é 

filamentoso e possui grande quantidade de micélio fúngico, sendo que as condições 

otimizadas dão suporte à sua produção.  
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Figura 8 - Imagens da biomassa (a) em solução (b) depois de centrifugada 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 

 
Após a centrifugação (Figura 8 (b)), pode-se perceber um aspecto algodonoso 

e úmido, próprio de fungos com micélio em abundância. É importante frisar que essa 

biomassa tem composição orgânica e que, por ser produtora de polissacarídeos, 

mesmo depois de centrifugada, pode haver resquícios deste na sua estrutura, sendo 

rica em açúcares.  

O aspecto e coloração característicos de um produto rico em açúcares podem 

ser percebidos na Figura 9, a qual as biomassas BSE e BSL são apresentadas 

depois de secas e da classificação granulométrica Percebe-se claramente que 

houve maior processo de escurecimento não enzimático dos açúcares quando seca 

em estufa em comparação quando liofilizada. 

 

Figura 9 - Imagens do biossorvente (a) BSE e as devidas granulometrias (b) BSL 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

(a) (b) 

  1,18 mm          1,00 mm        0,59 mm        0,25 mm        0,125 mm                BSL 

(a)     (b) 
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Na Figura 9 podem-se visualizar as diferenças físicas que as BSE 

apresentam após a classificação granulométrica. A faixa de classificação (mesh’s) 

utilizada nos ensaios experimentais torna a BSE em uma forma de pó até a forma de 

grânulos, o que pode ser propício ao processo de biossorção por se tratar de maior 

disponibilidade de sítios ativos por meio de uma maior área de contato. Contudo, a 

BSL apresentou aspecto de flocos, não tendo a possiblidade de passar pela mesma 

classificação. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO BIOSSORVENTE 

 

 
5.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

 A morfologia da superfície do micélio fúngico é mostrada por meio das 

imagens de microscopia eletrônica de varredura apresentadas na Figura 10 e Figura 

11 para a biomassa de Lasiodiplodia theobromae MMPI. 

 

Figura 10 - Micrografias da Biomassa seca em estufa (BSE) com ampliação de 200 
vezes o tamanho de partícula 0,59 mm (a) antes da biossorção (b) depois da 
biossorção com o efluente sintético contendo Cr (VI) com pH 5,5 (c) depois da 
biossorção com o efluente sintético contendo Cr (VI) com pH 8,5  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
Figura 11 - Micrografias da Biomassa seca por liofilização (BSL) com ampliação de 
100 e 200 vezes o tamanho de partícula 0,59 mm (a) antes da biossorção (b) depois 
da biossorção com o efluente sintético contendo Cr (VI) com pH 5,5 (c) depois da 
biossorção com o efluente sintético contendo Cr (VI) com pH 8,5 
 

(a) 

(b) (c) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Por meio destas, pode-se observar a presença de diversos poros e superfície 

contendo espaços e reentrâncias na Figura 10 (a) que se refere à BSE antes do 

contato com o efluente sintético. Todavia, na Figura 11 (a), que se refere à BSL 

antes do contato com o efluente sintético observa-se maior quantidade de poros 

longos e de forma filamentosa indicando a diferença entre as formas de secagem da 

biomassa. Portanto, a Figura 10 (b,c) e Figura 11 (b,c) apontam tal porosidade 

sendo preenchida, supostamente pelas moléculas do íon Cr (VI), tanto em pH 5,5 

quanto em pH 8,5. 

A porosidade é uma característica abundantemente descrita na literatura 

como sendo favorável à cinética de biossorção do íon metálico Cr (VI), uma vez que 

dessa forma aumenta a área superficial, acarretando em maior disponibilidade de 

(a) 

(b) (c) 
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sítios ativos. A parede celular de fungos filamentosos é composta por 

polissacarídeos que contém grupos químicos que influenciam positivamente neste 

processo, dentre eles, aminas, carboxilas, hidroxilas e fosfatos (COSTA e 

ORLANDA, 2015). 

 

 

5.2.2 Determinação da Superfície Específica (BET e BJH) 

 

 

 Ao se falar em materiais adsorventes, a caracterização da superfície é 

fundamental a fim de elucidar as propriedades físicas que a compõem. Desta forma, 

pode-se analisar a área superficial pelo método de BET (Brunauer-Emmett-Teller) e 

volume e diâmetro dos poros presentes pelo método de BJH (Barret-Joyner-

Halenda).  

 Adsorventes, em sua maioria, contém um elevado número de poros e, 

segundo Santos et al. (2016), a União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) os classifica de acordo 

com seu tamanho, conforme apontado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Classificação de materiais porosos segundo IUPAC 

Classificação 
Tamanho do poro 

(nm) 

Microporos Diâmetro < 2 nm 

Mesoporos 2 nm < Diâmetro < 50 nm 

Macroporos Diâmetro > 50 nm 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2016) 

 

 Os resultados obtidos pela análise de BET e BJH para as amostras BSE e 

BSL deste estudo estão elencadas na Tabela 7 e caracterizam a superfície de 

ambas como microporosas.  

 

Tabela 7 - Caracterização da superfície de BSE e BSL 

Amostra 
 

Granulometria 
(mm) 

Área superficial 
especifica BET  

(m2 g-1) 

Volume total de 
poro BJH  
(cm3 g-1) 

Diâmetro de poro 
(Å) 

BSE 0,59 ≈1 0,001464 ≈16 

BSL 1,00 <1 0,001410 ≈26 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A presença de poros em um sólido pode interferir inclusive em sua densidade 

(SANTOS et al., 2016). No caso da biossorção, esse parâmetro pode influenciar na 

solubilidade do adsorbato na solução de adsorvente e incentivar a lixiviação. 

Portanto, um material microporoso reduz esse risco e pode apresentar maior 

superfície de contato, aumentando a disponibilidade de sítios ativos e grupos 

funcionais. 

Os resultados próximos levam a conclusão que a forma de secagem não 

influenciou nas características físicas de sua superfície. 

 

 

5.2.3 Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier (FT- IR)  

 

 

 Os espectros de FT-IR das amostras BSE e BSL obtidas nesse estudo são 

mostradas na Figura 12 e Figura 13, seguidos de uma demonstração dos possíveis 

grupos funcionais, identificados na Tabela 8. 

 

Figura 12 - Espectro de infravermelho da biomassa de L. theobromae MMPI seca 
em estufa (BSE)  
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Fonte: Autoria própria. 
 

 

Figura 13 - Espectro de infravermelho da biomassa de L. theobromae MMPI seca 
por liofilização (BSL) 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 8 - Bandas de absorção presentes na biomassa fúngica seca em estufa (BSE) e por liofilização (BSL) na região do 
infravermelho próximo 

Amostra Grupo Funcional 
Intervalo da Banda 

(cm-1) 
 

Tipo da ligação 
Referencial Bibliográfico 

Gu et al. (2015) Xiangliang et al. (2005) 
Xie et al. 

(2012) 

BSE 

Ácidos 
Carboxílicos 

3182 a 3280 
 
Alongamento ligação 
-OH 

3359 (-OH) 3000 a 3700 (-OH) 
 

3421 (-OH) 
 

3010, 2923, 2855 Estiramento O-H 2928 (-CH sp2 e sp3) 2824 (-CH) 
 

2926 (C-H) 
 

1748 Estiramento C=C 1740 (C=O) - - 

1460 
Alongamento ligação 
-OH 

- - 
 

1451 (C-H) 
 

Aminas 1588 e 1514 Dobramento N-H 1546 (R-NH2) 1654 (-NH) - 

Polissacarídeos 
1409, 1374, 1158 e 
1026 

Estiramento C-O 1000-1350 (-CN) - 
 

1064 (C-N) 
 

BSE e 
BSL 

M-N 716 
Vibração ligação M-
N 

- - - 

Grupos fosfatos 537 P-O 
- 

- - 

BSL 

Ácidos 
Carboxílicos 

3297 Estiramento O-H 3359 (-OH) -  

2927 e 2854 
Estiramento C-H 
(sp3) 

2928 (-CH sp2 e sp3) - 
 

2926 (C-H) 
 

 
1743 
 

 
Estiramento C=C 1740 (C=O) - - 

Amidas 1657 e 1551 - 
 

1647 e 1546 (amidas I e II) 
 

1654 (-NH de amidas I) - 
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Polissacarídeos 1247, 1155 e 1082 - 1000-1350 (-CN) - 
1064 (C-N) 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Na Tabela 8, são apresentados os principais grupos funcionais identificados 

na análise de FT-IR e que já foram citados como participantes do processo de 

biossorção. De acordo com Pavia et al. (2010), os principais grupos presentes na 

superfície das biomassas BSE e BSL foram ácidos carboxílicos, aminas, amidas, 

grupos fosfatos e -CN, os dois últimos indicando a presença de polissacarídeos.  

 Para a amostra BSE, a banda larga na região de 3182 a 3280 cm-1 é referente 

ao alongamento da ligação O-H, relacionado a ácidos carboxílicos por Gu et al. 

(2015). Xiangliang et al. (2005) associa esse resultado ao intervalo de 3000 a 3700 

cm-1 referente à ligação –OH da glicose e alongamento de –NH de proteínas da 

superfície celular.   

A presença de bandas de 2855 a 3010 cm-1 indicam o estiramento de -OH e o 

alongamento de -CH (sp2 e sp3), resultado de ácidos graxos presentes nos 

fosfolipídios da membrana fúngica (GU et al., 2015; XIE et al., 2012). Os mesmos 

dados corroboram a presença de ácidos carboxílicos, tal que Gu et al. (2015) 

associa à presença da banda em 1740 cm-1 e Xie et al. (2012) à banda de 1451 cm-1 

sendo estiramento de C-O, observado neste estudo uma banda em 1748 cm-1. 

Por meio do dobramento de N-H, as aminas foram correlacionadas às bandas 

em 1514 e 1588 cm-1 convergindo com resultados obtidos por Gu et al. (2015). 

Xiangliang et al. (2005), por sua vez, associa à deformação –NH do grupo de amidas 

primárias das ligações peptídicas das proteínas. 

E, por fim, as bandas em 1026 e 1158 cm-1, apontam para estiramento de C-

O confirmando a presença de polissacarídeos, comum em biomassas fúngicas. Dois 

dos estudos comparativos obtiveram esse resultado descrevendo as ligações de -

CN como vibração de frações proteicas e grupos fosfatos (P-O) de polissacarídeos 

(Gu et al., 2015) e ligações C-N de polissacarídeos (Xie et al., 2012). 

 Para a amostra BSL, observam-se somente alguns pontos diferentes, tendo 

destaque para a banda em 3297 cm-1 que pode ser associada ao estiramento de O-

H em ácidos carboxílicos quando fortemente ligado por interações de hidrogênio, as 

bandas 1657 e 1551 cm-1 que se assemelham ao encontrado por Gu et al. (2015) 

para amidas primárias e secundárias. 

 Como esperado, a forma de secagem dos dois biossorventes produzidos não 

interferiu na composição química da sua superfície. A temperatura é um dos 

parâmetros determinantes da biossorção, porém somente influenciará nas ligações 
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químicas entre o adsorbato e adsorvente não alterando os grupos funcionais 

presentes na camada superficial.  

 

 
5.2.4 Ponto de Carga Zero (pHpcz) 

 

 

 Nos estudos realizados acerca de materiais adsorventes, a determinação do 

pHpzc é fundamental para que se conheça o pH em que a superfície está igualmente 

carregada com cargas positivas e negativas.  

A partir deste parâmetro pode-se afirmar quais os tipos de ligações que 

acontecerão no processo. Para o caso de o adsorvente estar em contato com uma 

solução com pH maior que o pHpcz, pode-se prever que as ligações aniônicas serão 

favorecidas pois aponta que a superfície está carregada positivamente. Do contrário, 

quando a solução possui pH menor ao pHpcz as ligações catiônicas prevalecerão, 

umas vez que a superfície está carregada negativamente. 

Determinado por meio da relação entre os pH final e inicial das soluções, o 

pHpcz para os biossorventes é mostrado na Figura 14 e 15. O mesmo resulta da 

média aritmética dos pontos em equilíbrio no gráfico, tal como uma solução tampão. 

 

Figura 14 - Determinação do pH(pcz) para a BSE 
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Fonte: Autoria própria. 
 
 
Figura 15 - Determinação do pH(pcz) para a BSL  
 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

Para as amostras BSE e BSL, o pHpcz obtido foi de 6,53 e 6,81 

respectivamente indicando que, para o estudo que ocorreu em pH 5,5, a superfície 
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do biossorvente está carregada negativamente favorecendo as ligações entre o 

biossorvente com o metal. Nos ensaios realizados em pH 8,5, as reações  aniônicas 

terão mais facilidade em ocorrer indicando não ser a melhor condição para a 

remoção do Cr (VI). 

O pHpcz encontrado nesse estudo aproximou-se do resultado obtido por 

Chaves et al. (2008), que encontrou pHpcz de 7,1 para biomassa de A. niger. Em 

contrapartida, Puchana-Rosero et al. (2017) citou pHpcz de apenas 2,18 para a 

biomassa inativada de Trametes sp. SC-10. Esse resultado divergente pode ser 

referente ao tratamento ácido prévio ao estudo da biossorção bem como à linhagem 

do micro-organismo utilizado. 

 

 

5.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 De maneira geral, os experimentos de biossorção visam verificar as 

influências que o processo pode sofrer quando mudam suas condições. Segundo 

Nascimento et al. (2014), no planejamento fatorial, as variáveis chamam-se fatores e 

os valores assumidos são chamados de níveis. Os fatores podem variar 

simultaneamente a fim de prever os impactos gerados na resposta, nome dado à 

eficiência de remoção nos determinados níveis.  

Por meio deste delineamento, é possível apontar um valor ótimo para a 

resposta, otimizando o processo tanto pela redução no tempo de ensaios quanto em 

custos energéticos e de reagentes. Este detalhamento pode auxiliar na possível 

aplicação em escala industrial (MARIN, 2015). 

 Com o objetivo de indicar as melhores condições de trabalho para o estudo 

da remoção do íon Cr (VI) em efluente sintético de galvanoplastia utilizando a 

biomassa do fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI como biossorvente, foi realizado 

um delineamento experimental fatorial completo 22, incluindo 4 pontos axiais e 4 

repetições no ponto central, totalizando 12 ensaios para cada tipo de secagem da 

biomassa.  

Contudo, ensaios preliminares apontaram que, para a biomassa seca por 

liofilização (BSL), não foi possível realizar classificação granulométrica, uma vez que 
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a mesma apresenta aspecto de flocos, unindo-se ligeiramente depois da passagem 

pelas peneiras de menores mesh. Portanto, a granulometria foi fixada em 1,00 mm, 

valor este que apresentou maior quantidade retida na peneira e menor união dos 

flocos. 

Com isso, as variáveis de entrada referem-se ao pH da solução sintética e 

granulometria do biossorvente (para o caso da BSE). Outros fatores como massa de 

biossorvente, velocidade de agitação, temperatura e concentração inicial do íon Cr 

(VI) mantiveram-se constantes em 0,5 g, 150 rpm, 25 °C e 50 mg L-1 

respectivamente. Para a BSL, a única variável foi o pH. 

 Na Tabela 9 são descritos os fatores, os níveis de estudo e a resposta, 

destacando, assim, as melhores condições de trabalho para ensaios em batelada. 

 

Tabela 9 - Matriz do planejamento fatorial utilizado no estudo da capacidade de 
biossorção da biomassa celular do fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI na 
remoção do íon metálico Cr (VI) em efluente sintético de galvanoplastia 

  
 

Fatores Níveis de estudo Resposta 

 Amostras pH G 
(mm) 

pH G 
(mm) 

 Remoção  
(%) 

B
S

E
 

1 -1,00 -1,00 3,10 0,25 3,64 

2 -1,00 1,00 3,10 1,00 20.84 

3 1,00 -1,00 4,90 0,25 27,04 

4 1,00 1,00 4,90 1,00 30,16 

5 0,00 0,00 4,00 0,59 33,16 

6 0,00 0,00 4,00 0,59 30,72 

7 0,00 0,00 4,00 0,59 30,52 

8 0,00 0,00 4,00 0,59 31,24 

9 -1,41 0,00 2,50 0,59 25,16 

10 1,41 0,00 5,50 0,59 33,00 

11 0,00 -1,41 4,00 0,125 8,440 

12 0,00 1,41 4,00 1,18 5,200 

B
S

L
 

13 -1,41 1,00 2,50 1,00 22,40 

14 -1,00 1,00 3,10 1,00 11,28 

15 0,00 1,00 4,00 1,00 3,960 

16 1,00 1,00 4,90 1,00 0,240 

17 1,41 1,00 5,50 1,00 29,06 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Como pode ser observado, o maior percentual de remoção com o uso da BSE 

foi de 33,16% frente ao conjunto de solução sintética em pH 4,0 e 0,59 mm de 

granulometria do biossorvente, seguido de 33,00% obtido com pH 5,5 e mesma 
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granulometria. Já para o uso da BSL, as melhores condições foram obtidas com pH 

5,5 e 1,00 mm de granulometria.  

 A repetição dos pontos centrais aponta boa reprodutibilidade do processo 

quando há pouca variação no percentual de remoção, como foi o caso neste estudo, 

indicados nas amostras 5 à 8, as quais apresentaram resultados que variaram de 

30,52 a 33,16 %.  

 A partir dos percentuais de remoção encontrados no planejamento 

experimental, uma análise estatística foi realizada com o objetivo de obter os efeitos 

significativos dos fatores do processo de biossorção nas variáveis estudadas, os 

quais estão expostos na Tabela 10. Em seguida, a Figura 16 é representada pelo 

Gráfico de Pareto, que corrobora os efeitos supracitados.  

 

Tabela 10 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para o percentual de 
remoção de Cr (VI) pelas BSE e BSL 
Fatores Efeitos t (calc) p-valor Coeficientes 

Média 28,3755 6,81718 0,000029 28,3755 

pH (L) 9,9394 1,80251 0,098901 4,9697 

pH (Q) 3,8879 0,69039 0,504255 1,9439 

Granulometria (L) -1,4162 -0,26354 0,797004 -0,7081 

Granulometria (Q) -24,6460 -3,61995 0,004027 -12,3230 

pH (L) X G (L) -9,1075 -1,39662 0,190070 -4,5538 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Figura 16 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p= 0,05 para o percentual de 
remoção do Cr (VI) nas BSE e BSL 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Na análise das estimativas dos efeitos foram considerados os fatores 

significativos para o intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Na Tabela 11, a linha 

grifada corresponde ao fator estatisticamente significativo para o processo de 

biossorção do Cr (VI) em BSE e BSL. O termo linear do fator independente 

Granulometria (mm) obteve maiores índices de remoção do íon metálico no efluente 

sintético. 

Estes resultados podem ser melhor visualizados no Gráfico de Pareto (Figura 

16). As linhas horizontais mostram a contribuição de cada efeito sobre a remoção do 

contaminante pelas biomassas, indicando novamente a significância do efeito da 

variável Granulometria (mm) no processo. 

Marin (2015) defende que a qualidade do ajuste ao modelo é verificada por 

meio da Análise de Variância (ANOVA), exposto na Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta percentual de remoção 
do íon Cr (VI) em BSE e BSL de L. theobromae MMPI 

Variáveis SQ GL MQ F p 

pH (L) 256,176 1 256,176 3,24904 0,098901 

pH (Q) 37,581 1 37,581 0,47664 0,504255 
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G (L) 5,476 1 5,476 0,06945 0,797004 

G (Q) 1033,210 1 1033,210 13,10404 0,004027* 

pH x G 153,793 1 153,793 1,95053 0,190070 

Erros 867,314 11 78,847   

Total 2304,015 16    

Fonte: Dados da pesquisa. 
* Significativo ao nível de confiança de 95% (p<0,05) 
SQ – Soma dos quadrados; GL - grau de liberdade; MQ – média quadrática; p – probabilidade 
de erros associadas; F – Teste F calculado; 
 

O modelo para a remoção do íon contaminante foi significativo ao nível de 

confiança de 95 % (p<0,0040) e apresentou R2 = 0,6235 (coeficiente de correlação), 

indicando 62,35% da variação total da variável resposta em torno da média. 

Com isso, o método de regressão múltipla foi utilizado com os dados obtidos 

e o modelo empírico que representa o percentual de remoção do Cr (VI) nas BSE e 

BSL é dado pela equação 20, em função das variáveis pH (x) e Granulometria 

(mm) (y): 

 

% Remoção = 28,3755 + 4,9697x + 1,9439x2 - 0,7081y - 12,3230y2- 4,5538xy      (20) 

 

 A Figura 17 apresenta os gráficos de superfície de resposta e curvas de 

contorno para os fatores pH e granulometria para a variável resposta percentual de 

remoção do íon Cr (VI) na biomassa de Lasiodiplodia theobromae MMPI. 

 

Figura 17 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a 
variável resposta percentual de remoção do Cr (VI) com BSE e BSL em função do 
pH do efluente sintético e granulometria do biossorvente 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
A melhor condição neste processo é referente à granulometria de 0,59 (mm) 

do biossorvente e pH 4,0 e 5,5 do efluente sintético, removendo 33,16 e 33,00% de 

íons Cr (VI) respectivamente. 

(a) 

(b) 
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As águas residuais do processo de galvanoplastia, coletado antes e após o 

tratamento de galvanoplastia, apresentam pH 8,5. O processo de biossorção tem por 

objetivo remover contaminantes de soluções aquosas como solução de baixo custo 

e com consciência ambiental. Portanto, o pH 5,5 foi escolhido para conduzir este 

estudo, visando a redução de custos energéticos e de reagentes, condizendo com 

uma possível reprodutibilidade na indústria. 

 

 

5.4 CINÉTICA DA BIOSSORÇÃO 

 

 

 Após o estudo da influência dos parâmetros pH e granulometria (nm) na 

biossorção de Cr (VI) pela biomassa fúngica de Lasiodiplodia theobromae MMPI, 

tais valores foram fixados para seguir os ensaios cinéticos. Portanto, os valores 

trabalhados foram pH 5,5 e granulometria de 0,59 mm. É importante relembrar que a 

granulometria que apresentou melhor desempenho é aplicada somente para BSE, 

pois a BSL possui aspecto de flocos, não sendo possível a realização de 

classificação granulométrica. Juntamente aos melhores pontos de processo 

definidos, foi-se realizado um estudo comparativo com pH 8,5, valor referente ao pH 

do efluente real antes de ser descartado no corpo hídrico. 

 Ao fim dos ensaios cinéticos, que estão apresentados na Figura 18, pode-se 

perceber que o equilíbrio foi alcançado aproximadamente aos 30 min tanto para BSE 

quanto para BSL.  

 

Figura 18 - Dados cinéticos experimentais da biossorção de Cr (VI) utilizando (a) 
BSE, em pH 5,5 e 8,5 (b) BSL, em pH 5,5 e 8,5 
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Fonte: Autoria própria. 
 
 

 Os maiores percentuais de remoção encontrados foram de 27,11 e 14,50% 

para pH 5,5 e 8,5 (Figura 18 (a)) respectivamente com o uso da BSE como 

biossorvente. Para os ensaios realizados com a BSL (Figura 18 (b)), foram obtidos 

os percentuais de 21,18 e 4,72% para pH 5,5 e 8,5 respectivamente. Somente pela 

primeira observação pode-se concluir que a remoção mais efetiva foi encontrada 

frente ao biossorvente BSE, embora BSL tenha apresentado sua maior remoção ao 

final do tempo estipulado pelos ensaios preliminares, apontando para a necessidade 

de continuidade do estudo de equilíbrio. 

 Resultados próximos foram descritos por Javaid et al. (2010), que estudou a 

biossorção de diversos íons metálicos utilizando biomassa seca em estufa de 

Schyzophyllum commune e descreveu aproximadamente 23% de remoção de Cr 

(VI) em efluente sintético, bem como equilíbrio cinético em aproximadamente 60 min.  

 Contudo, o percentual de remoção reportado por Castro-Gonzales et al. 

(2017) foi divergente, o qual estudou o emprego de biomassas ativas e inativas dos 

fungos Fusarium sp. e Myrothecium sp.. O estudo aponta remoção de 64,52% para 

a biomassa inativa (seca em estufa) de Fusarium sp., e apresenta 26,13% quando 

utilizada biomassa ativa (liofilizada), fazendo um paralelo aos resultados deste 

estudo que identificou a diferença no tipo de tratamento da biomassa.  

 Ajustes aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda 

ordem foram realizados e estão expostos na Figura 19: 

 

(a) (b) 
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Figura 19 - Ajustes aos modelos cinéticos (a) pseudo-primeira ordem para BSE (b) 

pseudo-segunda ordem para BSE (c) pseudo-primeira ordem para BSL (d) pseudo-

segunda ordem para BSL   

 

  
 

   
 
 
Fonte: Autoria própria. 
 
 Analisando a linha de tendência da Figura 19 (a-d) pode-se perceber o melhor 

ajuste ao modelo de pseudo-segunda ordem para ambos os tipos de biomassa, 

porém é por meio dos parâmetros calculados que esse resultado é confirmado. Os 

parâmetros cinéticos foram obtidos com o auxílio das equações (5) e (8) sendo 

expressos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Dados cinéticos de biossorção para o Cr (VI) para os modelos de 
pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem 
   

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

 pH qe 
(mg g-1) 

q1 

(mg g-1) 
k1  

(min-1) 
R2 

q2 

(mg g-1) 
k2 

(g mg1 min-1) 
R2 

(c) (d) 

(b) (a) 
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B
S

E
 5,5 1,244 0,053235 

 

-0,00438 
 

0,1636 1,158883 

 

-4,54333 0,9998 

8,5 0,546 0,187284 0,004145 0,6177 0,516129 0,016988 0,9583 

B
S

L
 5,5 0,972 0,151043 0,024872 0,1604 0,952381 

 

0,744321 0,9941 

8,5 0,178 18,42044 -0,00714 0,1159 0,114659 -0,00065 0,9951 

Fonte: Autoria própria. 
 

O melhor coeficiente de correlação (R2) foi obtido por meio do ajuste de 

pseudo-segunda ordem para as duas amostras de biomassa (BSE e BSL) e para 

ambos os valores de pH. Os coeficientes de correlação de maiores valores tiveram 

os valores de ( qe e q1 ) e (qe e q2 ) próximos, característica que corrobora o ajuste. 

O mesmo ajuste cinético de pseudo-segunda ordem foi encontrado pela 

literatura consultada, que realizou estudos de remoção de íons metálicos com o uso 

de biomassas fúngicas (BARROSJUNIOR et al., 2003; JAVAID et al., 2010; 

CASTRO – GONZALES et a., 2017) para todo o tempo de processo, indicando que 

os sítios ativos são independentes entre si quanto à sua energia de ligação, a 

superfície do sólido não é homogênea e há interação química envolvida neste caso. 

 

 

5.5 ISOTERMAS DA BIOSSORÇÃO 

 

 

 Na Figura 20 (a e b) são apresentados os dados de equilíbrio obtidos 

experimentalmente para as biomassas BSE e BSL respectivamente, sob a 

temperatura de 25 °C. 

 

Figura 20 - Dados experimentais para as isotermas de biossorção do Cr (VI) sob temperatura 
de 25 °C frente à (a) BSE e (b) BSL 
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Fonte: Autoria própria. 
 

Conforme mencionado no item referencial bibliográfico deste estudo, as 

isotermas de adsorção foram agrupadas de acordo com sua forma no gráfico por 

Giles et al. (1974, apud Limousin et al.,2007). Observando a Figura 20 (a), pode-se 

perceber semelhança com a isoterma do tipo “S”, a qual apresenta uma curva 

levemente sigmoidal contendo um ponto de inflexão referindo-se à concentração 

onde o processo de adsorção supera a complexação. As isotermas “S” remetem à 

presença de mecanismos opostos, podendo, neste caso, ser associado à presença 

de redução do Cr (VI) à Cr (III), já reportados por diversos estudos.  

Limousin et al. (2007) ainda acrescenta que a presença de um ligante solúvel 

também é outra característica da isoterma sigmoidal, convergindo com a hipótese de 

redução, onde o ligante deve estar completamente saturado para posteriormente a 

adsorção ocorrer normalmente.  

Entretanto para a Figura 20 (b), o comportamento discretamente desfavorável 

remete à uma análise mais profunda, embora seja também equivalente à isoterma 

do tipo “S”. Tal comportamento foi relatado por Rodriguez et al. (2009) apud Giles et 

al (1974), a qual cita a divisão dos tipos de isotermas com a presença de subgrupos 

apontados na Figura 21. 

 

Figura 21 - Tipos de Isotermas de adsorção com divisão em subgrupos 
 

(a) (b) 
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Fonte: Giles et al. (1960, apud Rodriguez et al., 2009)  

 

Marin (2015) explica que as classes definem a configuração inicial da 

isoterma, enquanto os subgrupos são relativos à como o adsorvente se comportará 

frente a altas concentrações de contaminante.  

 Para melhor entendimento das isotermas da biossorção do Cr (VI) pela 

biomassa de Lasiodiplodia theobromae MMPI, os dados experimentais foram 

ajustados aos modelos de Isotermas de Langmuir e Freundlich, os quais estão 

expostos na Figura 22. 

 

Figura 22 - Ajustes dos dados experimentais nos modelos de Langmuir e Freundlich 
para o Cr (VI) frente a (a) BSE (b) BSL  
 

         
Fonte: Autoria própria. 

(a) (b) 
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 Os resultados apontados na Figura 22 expressam ajuste aos dois modelos 

matemáticos escolhidos para esse estudo, contudo, apresentam característica 

desfavorável de acordo com a Figura 5. De acordo com Nascimento et al (2014), a 

partir desse comportamento pode-se concluir que a massa do íon retida por unidade 

de massa do adsorvente é proporcional à concentração de equilíbrio deste quando 

está na fase líquida.  

 A fim de detalhar o estudo isotérmico da remoção do Cr (VI) em BSE e BSL, 

parâmetros de equilíbrio forma obtidos para os modelos escolhidos, analisados e 

estão dispostos na Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Parâmetros de equilíbrio obtidos para as isotermas de Langmuir e 
Freundlich para a remoção do Cr (VI) pelas biomassas BSE e BSL 

 Langmuir  Freundlich  

 KL 
(L mg-1) 

qmáx 
(mg g-1) 

R2 RL KF 
(mg L-1) 

n R2 1

n
 

BSE 0,008323 2,6067 0,9817 0,5327 0,002969 0,6012 0,9798 1,6634 

BSL 0,0005504 3,0109 0,9982 0,6329 0,002730 0,6476 0,9999 1,5442 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Em um primeiro momento, pode-se definir o melhor ajuste avaliando o maior 

valor do coeficiente de correlação (R2). Para esse estudo, os valores de R2 

encontrados foram próximos a 1, indicando excelente ajuste aos dois modelos. 

Contudo, outros fatores devem ser levados em consideração. Para isso, analisam-se 

os valores de RL, os quais ficaram entre zero e um (0 <RL<1) tanto para BSE quanto 

para BSL indicando o modelo de Langmuir como favorável para ambas as 

biomassas. Tal discrepância com o resultado  apresentado no gráfico da isoterma de 

adsorção pode estar relacionado com o fato de o comportamento desfavorável 

apresentar-se discreto levando à possibilidade de haver diferença no mesmo quando 

o biossorvente for exposto à outros tipos de tratamentos . Contudo, os valores de 
1

n
 

indicam o modelo de Freundlich favorável quando ficam entre zero e um, o que não 

ocorreu para BSE e BSL, descartando esse ajuste. 

 Com isso, pode-se concluir que o modelo de Langmuir satisfaz às condições 

matemáticas de modelagem para as condições da biossorção de Cr (VI) frente à 
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biomassa fúngica de Lasiodiplodia theobromae MMPI com os dois tipos de 

secagem. Tal modelo assume que os sítios de ligação presentes no biossorvente 

tem capacidade para apenas uma molécula de adsorbato e não podem interagir com 

sítios adjacentes (ANDIA, 2009; SEOLATTO, 2014; SINGH e BISHNOI, 2015; 

LIMOUSIN et al., 2007).  

Portanto, a adsorção ocorre em monocamada, ou seja, na interface sólido-

líquido, não levando em consideração o processo de difusão intrapartícula. Essa 

descrição vai de encontro ao reportado nos resultados cinéticos ajustados à modelo 

de pseudo-segunda ordem, discutidos no item 5.4 deste estudo. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

5.6 ESTUDO TERMODINÂMICO 

 

 

 A biossorção é um processo de transferência de massa, por meio da 

captação do adsorbato, e energia, pois essa captação libera calor (calor de 

adsorção). Paralelamente, a transferência de movimento acontece com a difusão do 

contaminante na fase líquida e ao atingir a camada limite do sólido.  

Sendo assim, os parâmetros termodinâmicos são muito úteis no estudo do 

processo biossortivo, uma vez que, por meio deles, é possível estimar a 

espontaneidade do mesmo, qual a influência da transferência de energia no 

processo, fornece informações quanto à homogeneidade do adsorvente e se as 

forças envolvidas são de natureza química ou física (NASCIMENTO et al., 2014). 

Para tanto, os parâmetros termodinâmicos foram determinados para a faixa 

de temperatura estudada (25, 35, 40 e 45 °C). O parâmetro ∆G foi obtido através da 

equação 15, posteriormente a equação de Van’t Hoff (16), bem como os gráficos de 

Van’t Hoff (Figura 23), foram utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos  

∆H° e ∆S°, todos dispostos na Tabela 14. 

 

Figura 23 - Gráficos de Van’t Hoff para obtenção dos parâmetros termodinâmicos 
para (a) BSE e (b) BSL  
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Fonte: Autoria própria. 
 
 

Tabela 14 - Parâmetros termodinâmicos da biossorção do Cr (VI) pelas biomassas 
BSE e BSL 
 

 Temperatura Kb ∆G  

(kJ mol-1) 

∆H  

(kJ mol-1) 

∆S  

(J mol-1) 

Ea 

(kJ mol-1) 

BSE 

35 0,5368 1,5931 

57,431 0,1812 57,4314 40 0,7297 0,8200 

45 1,0873 -0,2210 

BSL 

25 1,1553 -0,3576 

-66,148 -0,212 -66,1478 35 0,7778 0,6435 

40 0,2832 3,2830 
Fonte: Autoria própria. 

 
 A fim de facilitar a análise dos dados termodinâmicos, os resultados para as 

amostras BSE e BSL serão discutidas separadamente. Ao avaliar os dados obtidos 

para BSE, pode-se perceber que a energia livre de Gibbs (∆G) apresentou 

decréscimo conforme aumento da temperatura, indicando espontaneidade do 

processo biossortivo e que o mesmo é termodinamicamente favorável para maiores 

temperaturas. Nascimento et al. (2014), relata que ∆G<0, acompanhados de ∆S>0, 

apontam que o adsorvente tem afinidade pelo adsorbato, bem como o aumento da 

entropia na interface sólido-líquido indicando mudanças estruturais em ambos e 

favorecendo a captação do metal. 

Além disso, ∆H >0 indica que a biossorção com BSE é endotérmica, ou seja, 

necessita de energia para que ocorra. Existem correlações entre esse parâmetro e a 

adsorção ser caracterizada como química ou física. Deng et al. (2007) faz essa 

divisão caracterizando como contendo fisissorção o processo que obtenha ∆H entre 

(a) (b) 
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a faixa de 2,09 a 20,9 kJ.mol-1. Da mesma forma, processos que apresentem ∆H de 

20,9 a 418,4 kJ.mol-1 apontam via de quimissorção justificando o valor encontrado 

de 57,431 kJ.mol-1.  

Com isso, a biossorção de Cr (VI) em BSE pode ser indicada como 

endotérmica, o processo biossortivo possui natureza química o que pode causar 

mudanças na estrutura do adsorvente melhorando as condições da sorção e a 

espontaneidade aumenta em função do aumento da temperatura. 

 Todavia, para BSL, os valores de ∆G variaram ao contrário, o processo 

tornou-se menos espontâneo com o aumento da temperatura e a ∆S < 0 informa 

uma redução na desordem do sistema, ou seja, não apresentou mudanças na 

estrutura da interface sólido-líquido. Para tanto, ∆H < 0, aponta que é exotérmico, 

liberando energia ao reagir. Segundo Marin (2015), a natureza exotérmica da reação 

pode ser corroborada pelos valores de ∆G que adquire valores positivos à medida 

que há aumento na temperatura do sistema. Ademais, ∆H= ∥-66, 148∥ indica 

adsorção química para essa biomassa também. 

 E, por fim, a partir dos valores obtidos para a energia de ativação é possível 

prever o tipo de adsorção. Marin (2015) ressalta que na fisissorção as necessidades 

de energia são pequenas. A energia de ativação para fisissorção é em torno de 4,2 

kJ mol-1. Já a quimissorção envolve forças mais fortes sendo que a energia de 

ativação equivale à das reações químicas. A autora cita dois tipos de quimissorção, 

a ativada (com Ea entre 8,4 e 83,7 kJ.mol-1 ) e a não ativada, apresentando valores 

próximos a zero. Ambas as biomassas estudadas se enquadram em valores de 

quimissorção ativada, corroborando os demais parâmetros termodinâmicos 

encontrados. 

 

 

5.7 EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE Cr (VI) EM EFLUENTE REAL 

 

 

 Com o intuito de demonstrar a aplicabilidade do adsorvente estudado na 

indústria de galvanoplastia, foi realizada a etapa de cinética utilizando um efluente 

da região do sudoeste de Paraná. O efluente foi coletado em dois pontos de saída 

de água residuais da planta fabril. O primeiro foi coletado antes das etapas de 
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tratamento de efluentes que já são utilizados pela empresa, e o outro, após esses 

tratamentos, pouco antes de ser rejeitado no corpo hídrico. 

 Os resultados obtidos foram expressos em percentual de remoção do Cr (VI) 

por meio dos gráficos da Figura 24. 

 

Figura 24 - Cinética de remoção do Cr (VI) de efluente real de galvanoplastia (a) 
bruto (b) e tratado com o uso dos biossorvente BSE e BSL 
 

  

Fonte: Autoria própria. 

 
 

 Como se pode analisar no gráfico, a cinética contou com dois momentos. O 

primeiro consistiu em uma rápida e alta remoção, o segundo, ainda continha 

remoção do metal, porém de forma mais lenta. Esse fenômeno é facilmente 

explicado pela disponibilidade dos sítios ativos que chegam a sua capacidade de 

adsorção máxima rapidamente assim que entram em contato com o adsorbato. A 

etapa mais lenta corresponde a uma fase de ligeira saturação dos poros indicando 

que logo o equilíbrio irá ocorrer. 

 A remoção do Cr (VI) foi altamente eficiente para o efluente tratado, 

apresentando 95,41 e 97,49% para BSE e BSL respectivamente. Contudo, para o 

efluente bruto, a remoção foi de 36,55% para BSE e 37,58% para BSL, indicando 

que o biossorvente foi saturado pela alta concentração do metal em apenas 5 

minutos, dificultando a disponibilidade dos sítios ativos, a difusão do íon pela fase 

líquida e também intrapartícula no adsorvente. 

 Tomando por base o objetivo inicial deste estudo, que é a remoção do 

contaminante metálico em águas residuais prestes a serem descartadas no corpo 

(b) (a) 
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hídrico, a biomassa fúngica obteve índices satisfatórios de remoção, podendo ser 

utilizada como tratamento de polimento desse efluente. 

 

 

5.8 ANÁLISE DO BIOSSORVENTE APÓS A ETAPA DA CINÉTICA 

 

 

 Por se tratar de um processo físico-químico e de transferência de massa e 

energia, há uma grande possibilidade de o biossorvente sofrer transformações 

estruturais. Essas transformações podem identificar resultados importantes para o 

estudo da biossorção. 

 A partir dos resultados do estudo termodinâmico, foi identificado que existem 

interações químicas entre o biossorvente e o adsorbato. Com o intuito de identificar 

os possíveis grupos funcionais que fazem parte do processo de biossorção do Cr 

(VI) frente à BSE e BSL, espectros de FT-IR foram obtidos das biomassas após 

passar pela etapa da cinética e comparados com os espectros obtidos na 

caracterização do biossorvente, conforme Figuras 25 e 26. 

 

Figura 25 - Comparativo dos espectros de FT-IR antes da cinética da biossorção (a) 
e após a cinética de biossorção frente à BSE com (b) pH 5,5 e (c) pH 8,5 
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Fonte: Autoria própria. 
 

 As diferenças identificadas nos espectros realizados após a biossorção foram 

relativamente iguais quando comparados ao espectro obtido antes do processo para 

ambas as biomassas que a temperatura não influenciou a composição química da 

superfície do sólido estudado.  

 Ao avaliar a Figura 25 (a-c), percebe-se que existem cinco principais 

diferenças entre a biomassa antes e após a biossorção. Bandas vistas em valores 

abaixo de 800 cm-1 podem ser resultado de ligações do metal com os elementos 
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coordenantes –N, –O ou –P. Outra possibilidade é referente à alteração da 

solubilidade com a mudança do pH do meio, sugerindo a complexação do Cr (III) 

com o grupo fosfato e possíveis perdas durante a filtragem das amostras. 

O Cr (VI) é um metal altamente solúvel e não complexa, o que indica possível 

característica redutora do adsorvente. O fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI é 

produtor de β-glucana que tem propriedades biológicas antioxidantes que podem 

estarem presentes na biomassa, o que contribui para a possível redução de Cr (VI) 

para Cr (III). A redução da intensidade da banda na região 1026 a 1158 cm-1 ressalta 

a característica de redução de nox pela deformação axial de C-N e C-O ambos 

presentes no material orgânico e que podem se ligar facilmente ao Cr (III) por serem 

doadores de pares de elétrons.  

 A banda na região 1588 cm-1 reduziu consideravelmente a ponto de 

evidenciar o par de bandas em 1748 cm-1 que são referentes à presença de ácidos 

carboxílicos na superfície do adsorvente. 

 Mesmo com todos os parâmetros apontando para biossorção química, um 

processo de adsorção apresenta parcelas de fisissorção, sendo que estas podem 

ocorrer por meio de interações de hidrogênio, sendo possivelmente demonstradas 

pela formação de uma banda larga em 3626 cm-1 descrita por Nascimento et al. 

(2014) como e estiramento de O-H destas interações. 
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Figura 26 - Comparativo dos espectros de FT-IR antes da cinética da biossorção (a) 
e após a cinética de biossorção frente à BSL com (b) pH 5,5 e (c) pH 8,5 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

 Resultados semelhantes são demonstrados a partir da Figura 26 (a-c) para a 

amostra BSL, contudo, duas bandas foram formadas. A primeira, em 1458 cm-1 pode 

ser associadas aos grupamentos –CH2 e –CH3 que não formam complexos e que 
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foram evidenciados após a cinética devido a uma possível reconfiguração na 

superfície pela mudança do pH. 

 A segunda banda aparece em 1712 cm-1 e, segundo Pavia et al. (2010) pode 

haver conjugação com uma ligação C=C. 

 Percebe-se que a banda larga em 3607 cm-1, que é referente às interações de 

hidrogênio presentes na fisissorção, tem menor intensidade, levando a crer que a 

parcela de ligações físicas para a biossorção com BSL é menor. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As biomassas secas (BSE e BSL) do fungo Lasiodiplodia theobromae MMPI 

apresentaram aspectos diferentes frente aos dois métodos de secagem. A BSE 

apresentou formato de grânulos, enquanto a BSL forma de flocos, não possibilitando 

a classificação granulométrica. Mesmo assim, ambas apresentaram resultados em 

termos de remoção, evidenciando que os métodos podem ser adotados. 

Com a utilização das técnicas de caracterização do biossorvente propostas, 

foi possível determinar a estrutura denominada microporosa segundo a IUPAC, 

através das análises de MEV e BET com resultados de área superficial de ≈1 e <1 

para BSE e BSL respectivamente nas granulometrias de 0,59 e 1,00 mm. A partir da 

análise de FT – IR, observou-se que os principais grupos presentes na superfície 

das biomassas foram ácidos carboxílicos, aminas e amidas, além dos grupos 

fosfatos e -CN, indicando a presença de polissacarídeos, resultado esperado para 

materiais orgânicos e correspondendo às principais ligações com o metal.  

O pHpcz obtido foi de 6,53 e 6,81 para BSE e BSL respectivamente indicando 

que a melhor condição para a remoção do Cr (VI) ocorre em soluções com pH 

abaixo desse valor pois as ligações catiônicas serão favorecidas indicando que a 

superfície está carregada negativamente. 

O planejamento experimental norteou o desenvolvimento dos experimentos 

com o efluente sintético indicando que a única variável que demonstrou uma 

influência significativa no processo de biossorção do metal foi a Granulometria (Q). 

Os melhores percentuais de remoção foram obtidos em pH 4,0 (33,16%) e 5,5 

(33,00%) e granulometria de 0,59 mm, sendo o pH 5,5 escolhido a fim de otimizar o 
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uso de reagentes fazendo jus ao objetivo da biossorção de ser uma técnica 

alternativa e viável para fins industriais. Paralelamente, foram realizados ensaios 

utilizando o pH 8,5, como do efluente real, para fins de obter uma estimativa de 

comportamento do biossorvente frente às condições reais do mesmo. 

Portanto, os resultados cinéticos experimentais forneceram os percentuais de 

remoção de 27,11% para pH 5,5 e 14,50% para pH 8,5, para BSE, e 21,18 e 4,72% 

para pH 5,5 e 8,5 respectivamente, para BSL. O modelo cinético que melhor se 

ajustou à remoção em ambas biomassas foi o de pseudo-segunda ordem indicando 

a presença de sítios ativos independentes entre si quanto à sua energia de ligação, 

superfície do biossorvente não homogênea e presença de quimissorção. 

O modelo das Isotermas de Langmuir se ajustaram melhor aos resultados 

obtidos para a remoção do Cr (VI) frente à biomassa fúngica de Lasiodiplodia 

theobromae MMPI com os dois tipos de secagem, sugerindo biossorção em 

monocamada e que os sítios de ligação presentes no biossorvente tem capacidade 

para apenas uma molécula de adsorbato e não podem interagir com sítios 

adjacentes, em consonância com a descrição dos modelos cinéticos de pseudo-

segunda ordem. 

 Os parâmetros termodinâmicos demostram que os valores positivos de ∆G 

com o aumento da temperatura sugerem espontaneidade do processo, bem como 

ser favorável para maiores temperaturas, ao contrário da BSL que mostrou-se 

favorável à menores temperaturas. Reações com BSE apresentaram natureza 

endotérmica, enquanto BSL, exotérmica. Porém, ambas amostras tiveram resultados 

termodinâmicos que indicam que o processo biossortivo é guiado pela sorção 

química. 

 Com intuito de complementar o estudo confirmando a aplicabilidade do 

biossorvente estudado, foi realizada uma cinética para obter a eficiência de remoção 

do íon Cr (VI) em efluente real de galvanoplastia. Os resultados obtidos para o 

efluente tratado foram de 95,41 e 97,49% para BSE e BSL respectivamente. 

Contudo, para o efluente bruto, a remoção foi de 36,55% para BSE e 37,58% para 

BSL, indicando que o biossorvente foi saturado pela alta concentração do metal. 

 Após essa etapa de cinética, ainda foram realizados espectros de FT – IR 

para elucidar as reações químicas que fizeram parte deste processo. Além das 

interações químicas previstas pelos espectros obtidos antes do processo biossortivo, 

características redutoras de metais foram observadas. Esse fenômeno pode ser 
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explicado pela presença de resquícios de exopolissacarídeo na biomassa, bem 

como o material orgânico conter antioxidantes na sua superfície, favorecendo a 

complexação de Cr (III) reduzido do Cr (VI) com seus sítios ativos.  

 As biomassas fúngicas de Lasiodiplodia theobromae MMPI secas em estufa e 

por liofilização estudadas apresentam-se como um potencial biossorvente na 

remoção de Cr (VI) de água residuais. Ao obter melhores resultados em baixas 

concentrações, indica grande aplicabilidade para fins de polimento no tratamento de 

efluentes da indústria de galvanoplastia.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

 

Para complementação do trabalho sugere-se fazer os estudos de dessorção 

para as biomassas secas de Lasiodiplodia theobromae MMPI com o íon Cr (VI) e 

complementar o estudo biossortivo com a avaliação de outros modelos matemáticos 

cinéticos e de isotermas.  

Para trabalhos futuros utilizando o biossorvente, poderiam ser realizadas 

cinéticas, com outros metais constituintes do efluente da indústria de galvanoplastia 

da região do sudoeste do Paraná, a fim de indicar quais as melhores interações 

ocorrem em sua superfície. Ainda poderia ser realizado um estudo detalhado sobre 

sua capacidade de redução do Cr (VI) a Cr (III). 
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