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RESUMO 
 
Os metais pesados são considerados perigosos ao ecossistema e apresentam elevado risco à saúde 
humana, já que podem se acumular ao longo da cadeia alimentícia afetando os seres humanos. Os 
métodos convencionais para remover metais de soluções aquosas incluem; a precipitação química, a troca 
iônica e processos de separação com membranas. No entanto, a aplicação de tais processos é, em alguns 
casos, inadequada devido a aspectos técnicos e econômicos. A biossorção vem sendo considerada como 
um processo alternativo e complementar, onde os metais são removidos por mecanismo como sorção e/ou 
complexação a materiais biológicos (biomassas). Diferentes tipos de biomassas vêm sendo investigadas, 
dentre elas podemos citar as diferentes espécies de microrganismos tais como as bactérias, fungos, algas e 
subprodutos agrícolas. O parâmetro de capacidade de adsorção, obtido a partir do sistema em batelada, é 
útil para fornecer informações sobre a eficiência do sistema. No entanto, os dados obtidos em condições 
de batelada não são geralmente aplicáveis ao sistema de tratamento contínuo (como a operação em 
coluna), onde o tempo de contato não é o suficientemente longo para atingir equilíbrio. Assim, há uma 
necessidade de realizar estudos utilizando um sistema contínuo. No presente trabalho são apresentados os 
resultados referentes a estudos de biossorção empregando o pó da casca de coco verde (Cocos nucifera) 
como biossorvente na remoção de cádmio, em sistemas de batelada e contínuo. A capacidade de remoção 
foi estudada por meio de experimentos em batelada, onde foram avaliados os parâmetros concentração 
inicial de metal, amanho de partícula e pH, os resultados obtidos foram avaliados utilizando as isotermas 
de Langmuir e Freundlich. Os estudos em sistema contínuo avaliaram a influência de parâmetros como 
vazão e concentração inicial da solução contendo os íons metálicos.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cádmio é um dos metais mais tóxicos encontrados nos efluentes provenientes das indústrias de 
galvanoplastia, mineração, cerâmica e outras atividades industriais. Ele não é biodegradável e tende a se 
acumular em organismos vivos, causando riscos para o meio ambiente e a saúde da população (Xiao, 
et.al.2010). Existem vários métodos físico-químicos para a remoção de metais pesados, como filtração, 
precipitação química, tratamento eletroquímico, troca iônica, oxido redução e osmose inversa, que têm 
sido desenvolvidos para remover metais pesados, incluindo o cádmio, a partir da água poluída (Lou, et.al. 
2006; He, et.al. 2004, Liu, et.al. 2004). No entanto, existem algumas desvantagens para o uso dos 
métodos tradicionais para o tratamento de efluentes poluídos com cádmio, tais como: alto custo, baixa 
eficiência, e a falta de seletividade no processo de tratamento (Tarley e Arruda, 2004) 

 
Atualmente, a biossorção é considerada uma opção promissora para o tratamento de efluentes 

contendo metais pesados. As principais vantagens do processo de biossorção incluem o baixo custo, alta 
eficiência de remoção de metais pesados de soluções diluídas, a possibilidade de regeneração do 
biossorvente e da possibilidade de recuperação do metal (Cruz, et.al. 2004).  

 
Diferentes tipos de biomassas têm sido investigadas para a remoção de íons metálicos, incluindo 

leveduras, algas, fungos, bactérias, e subprodutos agrícolas Dentre estes materiais, os subprodutos 
agrícolas são relativamente baratos e mostram um grande potencial para a biossorção de metais pesados 
(.Feng e Aldrich, 2004, Pagnanelli, et.al. 2003, Yu, et.al. 2000, Low, et.al. 1995, Reddad, et.al. 2002) 

 
A utilização de pó de casca de coco como biomassa, apresenta forte potencial devido à presença de 

celulose, hemicelulose e lignina na sua composição. Esses componentes apresentam vários grupos 
funcionais polares, incluindo grupos de ácidos carboxílicos e fenólicos que podem estar vinculados á 
ligação com os íons de metais pesados, além de ser biopolímeros que são reconhecidamente associados à 
remoção de metais pesados (Matheickal, et.al. 1999, Ting, et.al. 1995, Gaballah, et.al. 1994, Gaballah, 
et.al. 1997). O presente trabalho trata de um estudo preliminar sobre a utilização de pó de casca de coco 
verde (Cocos nucífera), um sub-produto agro-industrial, como material biossorvente para cádmio usando 
o processo de biossorção. Num sistema em batelada e contínuo. 

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O pó de casca de coco (Cocos nucífera) foi fornecido pelo Laboratório de Bioprocessos da 
EMBRAPA Agroindústria Tropical. A metodologia utilizada para a produção do pó de casca de coco é 
descrita em Rosa et. al (2001) . As soluções de cádmio foram preparadas com água destilada e deionizada 
utilizando como reagente CdSO4.8/3H2O, fornecidos pela Merck.  

 
Nos experimentos de biossorção em batelada 0,5 g de pó de casca de coco foram adicionados a 100 

ml de solução contendo a espécie metálica, em frascos Erlenmeyers os quais, foram agitados em shaker 
por duas horas a 175 rpm e temperatura de 27 oC.  

 
Uma primeira série de experimentos de biossorção foi realizada com concentração inicial de 

cádmio de 20 mg.L-1, onde foi avaliada a influência do pH inicial. Neste ensaio foi determinado o pH 
ótimo para a biossorção. O tamanho de partícula foi avaliado na faixa entre 62µm a 590µm. Numa 
terceira série de experimentos a concentração inicial do metal foi avaliada, onde se estudou concentrações 
variando de 20 a 1000 mg.L-1. Com os dados obtidos foram construídas as isotermas de adsorção 

Em cada série de experimentos as amostras foram filtradas, para retirar toda biomassa, e proceder 
às análises químicas de determinação da concentração final das espécies metálicas, as quais foram 
realizadas utilizando o espectrofotômetro de absorção atômica Analitik Jena ContAA 300. 

 
Nos experimentos em coluna, a biomassa foi colocada em uma coluna de acrílico com diâmetro 

interno de 5,5 cm e uma altura de 38,5 cm. Perolas de vidro foram colocadas em ambas extremidades da 
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coluna (altura de 1,5 cm), para permitir a distribuição uniforme do afluente, assim como, para evitar a 
perda da biomassa por possível flutuação. Tubos de látex foram utilizados para as ligações. A coluna foi 
operada no modo de fluxo ascendente utilizando uma bomba peristáltica, variando o fluxo (22 a 65 
ml.min-1). Como pó ser observado na Figura 1. O pH inicial da solução de metal foi definido pelos 
analises realizados em batelada. As amostras foram coletadas inicialmente em intervalos de tempo curtos, 
e posteriormente, em intervalo mais longos.  

 

Tanque de alimentação

Tanque de recepção

Bomba peritáltica

Coluna de biossorção
Perolas de 

cristal

Biomassa

 
 
Figura 1. Esquema do processo de biossorção num sistema contínuo utilizando uma coluna de leito fixo. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Efeito do pH 
 

Dados da literatura mostram que o pH é uma das variáveis mais importantes no processo de 
remoção de metais pesados por biomassa, visto que a especiação do metal na solução é dependente do 
pH, e a carga dos sítios ativos na superfície pode mudar dependendo deste valor (Volesky, 2004). Esse 
fato pode ser explicado pela relação entre; o número de sítios ativos presentes na superfície da biomassa e 
os grupos funcionais, as formas iônicas do metal em solução e a carga elétrica da biomassa (Selatnia, 
2004).  
 

A Figura 2 apresenta o efeito do pH inicial na remoção de cádmio utilizando Cocos nucífera como 
biossorvente. Diferentes faixas de pH foram empregadas em função da predominância das diferentes 
espécies metálicas avaliadas. Podemos observar que, em valores de pH entre 4 e 5, a remoção é de 80%. 
Para faixa de pH entre 6 e 9 a remoção atinge valores superiores à 95%, sendo observada uma queda da 
remoção para valores de pH superiores a 9, onde a espécie predominante do cádmio é Cd(OH)2, tendo 
lugar sua precipitação (Gaballah, et.al, 1997).  
 



XXIV ENTMME - 2011 - Salvador/Bahia 

1261 
 

 

 
Figura 2. Efeito do pH na biossorção de cádmio utilizando pó de casca de coco, Cinicial = 20 mg/l, ω=175 
rpm,  Cbiomassa=5g/l,  Tamanho de partícula=200-297µm, Tempo de contato = 2 horas.  

 
 
Resultados similares tem sido reportados na literatura, Ibrahim, et. al. (2006) estudou a biossorção 

de cádmio utilizando bagaço de cana como biomassa, encontrando que o melhor valor de pH era 7, 
obtendo uma captação de 2,03 mg.g-1. Segundo Dang, et.al. (2009) o melhor valor do pH para a remoção 
de cádmio utilizando palha de trigo como biomassa foi 7. 
 
3.2. Efeito do tamanho de partícula 
 

Para a determinação da influência do tamanho de partícula na eficiência de remoção dos íons, 
foram realizados ensaios para diversas faixas granulométricas. Os tamanhos de partículas variaram entre 
40 a 300µm e o pH foi ajustado em 7.  

 

 
Figura 3. Efeito do tamanho de partícula na biossorção de cádmio utilizando pó de casca de coco, Cinicial = 
100 mg/l  ω=175 rpm,  Cbiomassa=5g/l, pH = 7, Tempo de contato = 2 horas.  

 
 
Como se pode observar na Figura 3, há uma diminuição na adsorção com o decréscimo do 

tamanho de partícula para os íons de cádmio. É importante ressaltar que a forma e superfície das 
partículas influenciam na adsorção. Segundo Volesky (2004), partículas maiores com formas esféricas, 
em geral, apresentam uma maior adsorção devido a uma maior transferência de massa do que as 
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partículas pequenas. Neste caso a maior adsorção nestas partículas é atribuída à transferência de massa 
para dentro das partículas do sorvente.  
3.4. Isotermas de adsorção 
 

Nos experimentos de biossorção visando a construção das isotermas. Foram realizados 
experimentos em diferentes concentrações iniciais entre 10 a 2100 mg.L-1, sendo empregada uma 
biomassa com tamanho de partícula entre 297 a 350 µm, na concentração de 5g.L-1, o pH da solução foi 
ajustado em 7. A fim de investigar as isotermas de adsorção, dois modelos de equilíbrio usados com 
freqüência, (Langmuir e Freundlich) foram ajustados aos dados obtidos para a biossorção de cádmio 
utilizando pó de casca de coco. Os parâmetros obtidos pelas isotermas de Langmuir e Freundlich são 
apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Constantes de adsorção de cádmio utilizando pó de casca de coco como biomassa 

Metal 
Langmuir Freundlich 
qmax (mg.g-1) b (L.mg-1) R2 kF (L.g-1) n R2 

Cd (II) 295,81 0,018 0,986 11,23 1,859 0,938 
 

Como visto na Tabela 1, foram encontrados coeficientes de regressão correlação muito elevados (> 
0,96) para ambos os modelos estudados. De acordo com estes resultados, tanto o modelo de Langmuir e 
de Freundlich são adequados para descrever o equilíbrio de biossorção de cádmio utilizando o pó de casca 
de coco como biomassa, na faixa de concentração estudada. A Tabela 2 mostra os resultados da 
capacidade de sorção da biomassa, com diferentes concentrações iniciais de cádmio. Pode ser observada 
uma alta absorção de metais pela biomassa para todas as concentrações iniciais avaliadas. 
 
Tabela 2 – Capacidade de sorção para diferentes concentrações iniciais de cádmio (Cinicial.) 

Cinicial 
(mg/L) q (mg/g) Remoção 

(%) 
14.7 
90.0 
304.0 
498.0 
914.0 

2.90 
17.67 
56.18 
91.56 
169.97 

98.84 
98.20 
92.40 
91.93 
92.98 

 
Os valores de qmax obtidos pelo modelo para estas espécies metálicas refletem a capacidade de 

carga deste metal pela biomassa, refletindo uma elevada capacidade para o Cd (II), que apresentou um 
valor de 295 mg.g-1. Para o modelo de Freundlich, observa-se um bom ajuste dos dados experimentais 
como mostra os valores dos coeficientes de correlação linear. Os valores elevados das constantes kF e n 
(constantes de Freundlich) mostram uma fácil adsorção dos metais pelo biossorvente. Em média, uma 
adsorção favorável tende a ter valores para a constante n de Freundlich entre 1 e 10. Valores maiores de n 
implicam em uma interação mais forte entre biossorvente e o metal pesado (Loukidou , et.al. 2004) . As 
forças envolvidas na adsorção de metais em biossorventes podem ser forças de Van der Waals não 
específicas, ou forças específicas mais fortes, tais como as que se manifestam durante a formação de 
ligações químicas (Shaw, 1975).  
 
 
3.5 Estudos em Coluna 
 

Efeito da concentração Inicial: Foram utilizadas as curvas de avanço para avaliar a influencia da 
concentração inicial de cádmio na biossorção utilizando pó de casca de coco num sistema contínuo. As 
condições experimentais foram mantidas segundo os testes realizados a nível batelada, tamanho de 
particular entre 200 e 300 µm e valor de pH de 7.  

 



XXIV ENTMME - 2011 - Salvador/Bahia 

1264 
 

 

 
Figura 4.Efeito da concentração inicial de cádmio no processo de biossorção utilizando pó de casca de 
coco num sistema contínuo. Temperatura 27 °C, pH=7, Vazão = 44 ml.min-1. 
 
 

A Figura 4 mostra as curvas de avanço de cádmio utilizando como biomassa pó da casca de coco. 
No intervalo de 150 min, o valor de C/Co atingiu 0,40; 0,49 e 0,80 quando a concentração do afluente foi 
de 18,7, 49,5 e 97,6 mg.L-1, respectivamente. Como pode ser observado na Figura 4, a capacidade de 
adsorção se incrementa com o aumento da concentração inicial. Isto pode ser explicado devido a que uma 
maior quantidade de sítios ativos foi disponibilizada, sendo ocupados com o aumento da concentração do 
íon metálico. A maior concentração do afluente mais íngreme é a inclinação da curva de avanço e menor 
é o tempo ruptura. Esses resultados demonstram que a mudança do gradiente de concentração afeta a taxa 
de saturação e tempo de ruptura (Goel, et al. 2005). 
 
Efeito da vazão: O efeito da vazão sobre a biossorção de cádmio foi estudada pela alteração das taxas de 
fluxo de 22-65 mL.min-1 a uma altura de leito fixo de 12 cm, a concentração de metais no afluente foi 
mantida constante em 90 mg.g-1. As curvas de ruptura para a biossorção de cádmio com o pó de casca de 
coco em diferentes vazões são mostradas na Figura 5. Em geral, as curves de ruptura ficam mais íngremes 
e o tempo de ruptura diminui com o incremento da vazão. Esse comportamento pode ser devido ao tempo 
de permanência insuficiente do soluto na coluna e as limitações da difusão do soluto nos poros do 
adsorvente a altas taxas de fluxo (Vijayaraghavan, et. al. 2005) 
 

Para biossorção de cádmio, no intervalo de 180 min, o valor de C/Co foi de 0,19, 0,76 e 0,97 
quando a vazão foi de 22, 44 e 65 ml.min-1 respectivamente. Os resultados indicam que, enquanto a vazão 
se incrementa a capacidade de adsorção diminui, o que pode ocasionar um efeito negativo na eficiência na 
difusão dos íons metálicos inclusive uma maior zona de transferência de massa, diminuindo a eficiência 
de remoção do processo (Vijayaraghavan, 2005; Han, 2006). 

 
A partir dos resultados obtidos com as curvas de avanço, uma maior eficiência no processo pode 

ser atingida com uma menor vazão. Este fato pode ser explicado devido a que com uma vazão menor, o 
tempo de contacto entre as fases é maior, e o processo de difusão dentro da partícula torna-se lento, 
portanto, o biossorvente tem mais tempo para realizar a captação dos íons metálicos com maior eficiência 
(Sarin, et. al. 2006). 
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Figura 5. Efeito da vazão na biossorção de cádmio pelo pó de casca de coco num sistema contínuo. (Co 
Cd= 90 mg.L-l, temperatura 27 °C, pH=7) 
 
 

Senthilkumar, et.al. (2006) estudou o comportamento da alga Ulva reticulata para a biossorção de 
zinco, encontrando que a capacidade de adsorção da biomassa diminui de 77,7 a 44,4 mg.g-1 com o 
aumento da vazão de 5 para 15 ml.min-1. Da mesma maneira foi estudada a biossorção de cromo (VI) 
utilizando casca de eucalipto, mostrando resultados similares aos obtidos neste estudo, quando a vazão 
aumenta de 2 ml.min-1 para 6 ml.min-1 o volume de solução tratada diminui de 0,456 m3 a 0,162 m3, assim 
como a capacidade de adsorção diminui de 662 mg.Kg-1 para 617 mg.Kg-1 para uma solução de 
concentração inicial de 12,2 mg.L-1 (Sarin, 2006).  
 
 
4 CONCLUSÕES 
 
Os experimentos realizados mostraram uma elevada capacidade de remoção de Cd (II) (98,8%) pelo pó 
da casca de coco verde. A importância do pH na remoção do metal ficou constatada, sendo observados o 
valor ótimos de pH 7 para a remoção do cádmio.  A aplicação dos dados obtidos aos modelos de adsorção 
de Langmuir e Freundlich mostrou que as isotermas de adsorção obtidas para os íons de Cd (II) foram 
satisfatórias para ambos modelos, nas condições experimentais testadas. Isto sugere a ocorrência da 
biossorção em monocamada assim como condições heterogêneas na superfície, onde ambas condições 
podem co-existir sob as condições experimentais testadas. Devido às limitações na transferência de massa 
e ao tempo de contato insuficiente, entre a biomassa e a solução dentro da coluna, o incremento na vazão 
da solução diminui o tempo de operação da coluna.  
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