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RESUMO

A poluição ambiental decorrente da disposição de metais pesados em efluentes
industriais é capaz de acarretar inúmeros danos biológicos. Dentre eles, o cromo
hexavalente (Cr(VI)), oriundo principalmente de banhos de galvanoplastias e do
tratamento de couro em curtumes, pode representar um grande problema ambiental,
uma vez que é reconhecidamente um composto carcinogênico. Partindo disto, o presente
estudo buscou estudar a viabilidade da aplicação de biomassa inativa de microalgas
Chlorella sorokiniana na biorremediação deste metal pesado, sem efetuar nenhum tipo
de pré-tratamento na biomassa. A metodologia utilizada foi baseada em coletas de
amostras após tempos determinados de interação, sendo a concentração residual de
Cr(VI) obtida por meio do método colorimétrico da 1,5-difenilcarbazida. Os resultados
demonstraram uma capacidade máxima de remoção de Cr(VI) igual a 38% para uma
concentração inicial de biomassa de 10 g.L-1, agitação de 170 RPM e temperatura de 21
ºC, correspondendo a uma biossorção de 0,055 mg de Cr(VI) por g de biomassa, sendo
o equilíbrio atingido após 100 min de interação. Os resultados demonstraram uma
possível aplicação frente a remoção de baixas concentrações do metal, principalmente
pelo fato de que a biomassa foi utilizada sem nenhum tipo de pré tratamento, e as
condições necessárias para as porcentagens máximas de remoção são de baixo gasto
energético.

Palavras-chave: metais pesado, efluentes, contaminação
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ABSTRACT

The environmental pollution caused by the disposal of heavy metals in industrial effluents
is capable of causing numerous biological damages. Among them, hexavalent chromium
(Cr (VI)), originating mainly from electroplating baths and leather treatment in tanneries,
may represent a major environmental problem, since it is known to be a carcinogenic
compound. The present study aimed to study the viability of the inactive biomass of
Chlorella sorokiniana microalgae in the bioremediation of this heavy metal, without
performing any type of pretreatment in the biomass. The methodology used was based
on sample collection after determined interaction times, with the residual concentration of
Cr (VI) obtained by the colorimetric method of 1,5-diphenylcarbazide. It was obtained a
maximum Cr (VI) removal capacity equal to 38% for an initial concentration of biomass of
10 g L-1, agitation of 170 RPM and temperature of 21ºC, corresponding to a biosorption
of 0.055 mg Cr (VI) per g of biomass, the equilibrium being reached after 100 min of
interaction. The results showed a possible application for the removal of low
concentrations of metal, mainly because the biomass was used without any type of pretreatment, and the necessary conditions for the maximum removal percentages are low
energy expenditure.

Keywords: heavy metals, effluent, contamination.
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1 INTRODUÇÃO

O homem, em suas atividades antropogênicas, gera diversos resíduos diariamente. Em
atividades industriais, por exemplo, são gerados os efluentes industriais, que são o
resultado final da aplicação de água em diversos processos, como diretamente no
produto, na lavagem de máquinas, tubulações e os mais variados sistemas existentes.
Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA) de 2017, os setores de fabricação
de alimentos, bebidas, papel, celulose e demais produtos de papel, metalurgia, produtos
químicos e biocombustíveis são responsáveis por 85% da retirada de água em âmbito
nacional.
O relatório da ANA também mostra que as vazões de retiradas estimadas em
2013 foram 70% superiores em relação à 2002, atingindo 207,1 m 3.s-1. A Tabela 1 traz
as vazões de retirada e consumo para os grupos industriais que mais utilizam água.

Tabela 1. Vazões Qretirada e Qconsumida para os grupos industriais que mais utilizam água

Tipo de indústria

Qretirada(m3.s-1) Qconsumida(m3.s-1)

Fabricação e refino de açúcar

54,55

54,55

Fabricação de biocombustíveis

25,71

25,71

Fabricação de celulose e outras
pastas para fabricação de papel

19,81

2,51

Abate e fabricação de produtos
de carne

13,48

1,68

Siderurgia

7,73

2,00

Fonte: Agência Nacional das Águas (2017).

Fica claro que o consumo industrial de água é elevado e tende a aumentar com o
passar dos anos. E um ponto muito importante é que a disposição incorreta de efluentes
industriais promove danos notórios ao meio ambiente e, apesar dos inúmeros danos
possíveis, no Brasil não existe uma regulamentação específica em relação à Política
Nacional de Efluentes Industriais (BANDEIRA, 2018).
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Neste contexto, os metais, de uma forma geral, assim como seus compostos,
exibem certo grau de toxicidade característico, sendo tal ação relativa à capacidade
inerente que uma espécie possui para efetivar os efeitos negativos sobre os organismos
com quem entra em contato. Os metais se encontram e distribuem de forma natural no
meio ambiente, sendo a lixiviação uma forma relevante para a dispersão natural dos
metais pelo meio. Entretanto, a carga antropogênica já contribui de forma excedente
quando comparada com as fontes naturais. As principais vias de contribuição humana
são: aplicação de pesticidas e fertilizantes, mineração e lançamento de efluentes
industriais sem tratamento. É importante destacar que a toxicidade está ligada
diretamente com a quantidade de metal disponível e também ao tempo de exposição,
sendo que os organismos vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns metais
para a funcionalidade normal de suas funções vitais (DE FREITAS MUNIZ e OLIVEIRAFILHO, 2008; DE AGUIAR et al., 2002).
Dentre os metais pesados, pode-se citar o (As), (Cd), (Pb), (Cr), (Mn) e (Hg) como
os mais preocupantes, principalmente por estarem presentes em processos
antropogênicos, o que alavanca sua disposição no meio ambiente. No Brasil, o Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução N430, estabelece à
quantidade máxima permitida desses metais que podem ser encontrados em
determinado efluente (PINHATI, 2014).
Tanto a CONAMA, no Brasil, quanto a Environmental Protection Agency (EPA),
nos Estados Unidos são órgãos de proteção ambiental que, em conjunto com o crescente
interesse da comunidade acadêmica, estimularam o crescimento de pesquisas
envolvendo redução de poluentes em diversas áreas ambientais (PINHATI, 2014).
Em relação ao saneamento básico, apesar de existirem parâmetros e diretrizes
para a gestão do lançamento de efluentes, do próprio CONAMA, o país enfrenta graves
problemas em todo território nacional, sendo que para o lançamento de efluentes
industriais a situação é muito semelhante, isto decorre, principalmente, por falta de
fiscalização dos órgãos públicos, responsável por tal degradação (VALENTE et al.,
2018). Segundo dados do Trata Brasil de 2018, cerca de 2,4 bilhões de pessoas no
mundo não possuem sistema de saneamento adequado e 270 mil crianças morrem, a
cada ano, ainda durante o primeiro mês de vida, em decorrência da dificuldade em
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acesso à água tratada e saneamento básico. Dados alarmantes que poderiam ser
corrigidos com a difusão global de medidas remediativas eficientes.
Dentre os metais pesados citados, temos o elemento cromo, metal do grupo 6,
número atômico 24 e massa atômica 52 u, apresenta, como descrito por Carneiro et al
(2007), variados estados de oxidação que variam de -2 a +6, cujas formas +3 e +6 são
as mais estáveis encontradas na natureza.
As duas formas predominantes, cromo trivalente Cr(III) e cromo hexavalente
Cr(VI), divergem muito em relação a suas funções biológicas, sendo a forma
hexavalente, como descrito por Andreis (2011), reconhecida como carcinogênica e cujo
limite máximo de 0,05 mg.L-1 em águas residuárias foi estabelecido pelo Ministério da
Agricultura no ano 2000.
Preocupações

relacionadas

à

biotoxicidade

do

Cr(VI)

são

constantes

principalmente em nichos industriais onde tal composto está presente em determinados
processos de produção, como nas indústrias de galvanoplastia, soldagens, produção de
tintas, acabamento de metais, vernizes, pigmentos e em curtumes. Tendo em vista que
o cromo é um elemento bioativo que, em seu estado de oxidação VI, é capaz de acarretar
riscos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental, faz-se necessário o emprego de
medidas para a redução de emissões, assim como a otimização de processos de
tratamento de efluentes.
Os principais métodos aplicados para o tratamento de efluentes onde estão
presentes metais pesados são, como descritos por Santos (2007), a precipitação
química, processos de filtração por meio de membranas e os processos que empregam
material adsorvente, como carvão ativado, por exemplo.
Muitas dessas operações de tratamento acabam se tornando dispendiosas
dependendo da quantidade de efluente a ser tratado. Assim, uma saída economicamente
viável pode ser encontrada no potencial biorremediador das microalgas, uma vez que,
como relatado por Gressler (2012), uma grande quantidade de estudos aplicando o
cultivo algal foram e estão sendo realizados com o intuito de promover o tratamento de
águas residuais de processos industriais, a detoxificação biológica e a remoção de
metais pesados.
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Estudos envolvendo o cultivo de algas com a finalidade de produção energética
são recorrentes no Brasil, uma vez que a energia renovável é um tema de grande
importância, principalmente pelos pontos positivos que carrega em relação a
preservação ambiental. E as algas são de grande interesse pelo fato de, como explicitado
por Gressler (2012), apresentarem uma produtividade de óleo de cerca de 30.000-50.000
L.ha-1 .ano-1 , muito superior aos 1300-2400 L.ha-1 .ano-1 obtidos a partir de palma e
jatropha, por exemplo. Além disso, as microalgas apresentam uma gama muito grande
de outras áreas onde sua aplicação pode ser vantajosa, como na biofertilização,
produção de moléculas com potencial atividade biológica e diminuição do efeito estufa.
Assim, o principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi realizar um
estudo do potencial de remoção de cromo hexavalente por meio de aplicação de
microalgas da espécie Chlorella sorokiniana em soluções sintéticas.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Este estudo tem como objetivo geral a análise do potencial de remoção de cromo
hexavalente de soluções sintéticas por meio de microalgas Chlorella sorokiniana.
2.2 Objetivos Específicos
1. Estabelecer uma revisão em relação às aplicações já realizadas com biomassa
de microalgas na biorremediação de efluentes industriais.
2. Avaliar a quantidade de cromo hexavalente removida em solução sintética a partir
da biossorção em biomassa inativa de microalgas da espécie Chlorella
sorokiniana.
3. Avaliar parâmetros como agitação, quantidade de biomassa e concentração inicial
de Cr(VI) no processo de biossorção.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Microalgas

O termo microalgas não possui valor taxonômico, sendo que comumente é referido a
grupos de microrganismos algais cuja composição celular apresenta pigmentos
fotossintéticos sendo capazes de realizar fotossíntese oxigênica. Sendo assim, as
microalgas compõem um grupo bastante diversificado de organismos que, em sua
grande maioria, são microscópicos e aquáticos, englobando tanto espécies eucarióticas
quanto procarióticas (ORTENZIO et al., 2015).
Constata-se que são microrganismos que, devido à estrutura relativamente
simples das células, são passíveis de serem inseridos em aplicações em bioenergia,
sendo o não comprometimento de terras utilizadas para produção de alimentos um
grande ponto positivo (DEFANTI et al., 2010).
Como descrito por Feroldi et al (2014), atualmente, grande atenção está sendo
dada a esse grupo de microrganismos frente a aplicação dos mesmos na obtenção de
biocombustíveis, principalmente biodiesel, uma vez que, dependendo da espécie, é
possível obter até 100 mil litros de óleo por hectare (Tabela 2), um valor expressivo
quando comparado ao óleo de dendê, caracterizada como uma das plantas com maior
produção de óleo, cuja média de 4-6 t/ha/ano é obtida (HUANG et al., 2010).
As microalgas, assim como plantas e animais, são capazes de biossintetizar
triglicerídeos como forma de armazenamento energético, sendo o L-a-fosfoglicerol e
acetil-coA os principais primers aplicados na biossíntese de triglicerídeos, cujos
mecanismos de síntese podem ser visualizados na Figura 1 (MOTA e MONTEIRO,
2013).
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Tabela 2. Teor de óleo e produtividade de diversas oleaginosas.
Oleaginosa

Teor de óleo (% m)

Prod. de Óleo (kg.ha1

.ano-1)

Microalga

20

100.000

Soja

18

396

Dendê

20

4000

Amendoim

39

702

Fonte: Adaptado de Feroldi et al. (2014) e Huang et al. (2010).

Os

triglicerídeos

oriundos

de

microalgas

podem

ser

inseridos

na

transesterificação com álcoois de cadeia curta, na presença de catalisadores básicos ou
ácidos, como esquematizado na Figura 2. O metanol é o álcool mais utilizado na
obtenção de biodiesel, tendo o porém de ser obtido por meio de fontes fósseis. Para um
biodiesel completamente renovável, o uso de etanol deve ser feito, mas este apresenta
algumas desvantagens em comparação ao metanol, como a lentidão e maior
complexidade no processo (RODRIGUES et al., 2004).

Figura 1. Biossíntese de triglicerídeos em microalgas

Fonte: Adaptado de Huang et al. (2010).
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Figura 2. Processo de transesterificação de triglicerídeos para obtenção de biodiesel.

Fonte: Mota et al. (2013)

O crescimento microalgal, com a consequente produção de óleo, pode ser muito
bem associada com estações de tratamento de esgotos (ETE), sendo capazes de
realizar um papel muito efetivo em relação a

remoção

de

nutrientes, que as

microalgas utilizam para seu crescimento e propagação, gerando ao mesmo tempo
compostos que podem ser inseridos em inúmeros processos (PEREIRA et al., 2012).
Levando em consideração apenas a produção de óleo pelas microalgas, o
Quadro 1 retorna as principais vantagens e desvantagens já constatadas.

Quadro 1. Vantagens e desvantagens verificadas na produção de óleo por microalgas
Vantagens
1. Composição
dos
ácidos
graxos
semelhante a dos óleos vegetais comuns
2. Dependendo da espécie e das condições
de cultivo, a quantidade de óleo pode
atingir até 85% do peso seco
3. Meios de cultivo relativamente simples

Desvantagens
1. O custo de cultivo é maior quando
comparado com óleos oriundos de culturas
comuns
2. Necessidade de operações unitárias para
romper a parede celular para obtenção do
óleo
3. Facilidade em ocorrer contaminações

Fonte: Adaptado de Mota e Monteiro (2013).

Dentre os compostos produzidos pelas microalgas, os ácidos graxos são alvo de
uma grande gama de estudos, principalmente em função da aplicação dos mesmos na
produção de biodiesel, resultante do fato das grandes quantidades de lipídeos

que
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algumas

espécies

são capazes de produzir, como pode ser verificado na Tabela 3.

Esses microrganismos fotossintéticos sintetizam ácidos graxos por meio de fontes de
carbono (como CO2) ou diretamente de fontes orgânicas como glicose ou acetato
(DEFANTI et al., 2010).
Devido à presença de compostos com efeitos nutracêuticos, as microalgas
também vem recebendo atenção das indústrias alimentícias, uma vez que o
enriquecimento nutricional de inúmeros alimentos pode ser feito por meio do uso de tais
microrganismos, fazendo com que extratos de biomassa de microalgas ganhem cada
vez mais espaço no mercado, inclusive, podem ser facilmente inseridas no contexto de
alimentos orgânicos, uma vez que não necessitam de agrotóxicos para atingirem seus
elevados índices de produção (SCHIMTZ et al., 2012).
Um dos maiores problemas enfrentados no cultivo de microalgas para obtenção
de óleo é resultante do fato de que um dos métodos mais aplicados é o de lagoa aberta,
que acaba facilitando a ocorrência de contaminações. Além disso, a produção fica
estritamente dependente das condições climáticas, o que muitas vezes pode retardar
drasticamente o crescimento da biomassa, que necessita de uma temperatura constante
para uma produção rentável bem como iluminação adequada (SUAREZ, 2009). Além
disso, no cultivo de microalgas existe a necessidade de se manter constante outros
parâmetros de processo, como pH, concentração dos nutrientes e do CO 2. E, após
ocorrer a extração dos lipídios, o óleo obtido possui um alto teor de água e ácidos graxos
livres, o que impede o uso direto nos processos alcalinos tradicionais quando o foco é a
produção de biodiesel (GRIS, 2011).
A principal saída sendo estudada para contornar os problemas encontrados na
produção em larga escala de microalgas reside na otimização de fotobiorreatores, que
podem ocupar pequenos espaços, serem instalados em regiões desérticas, bem como
terem seus fluxos mássicos de entrada e saída completamente automatizados
(SUAREZ, 2009).
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Tabela 3. % de óleo (peso seco) obtido por meio de várias espécies de microalgas.
Microalga

% de óleo (peso seco)

Microalga

% de óleo (peso seco)

Ankistrodesmus sp.

24–31

Monallanthus salina

>20

Botryococcus braunii

25–75

Monodus subterraneus

16

Chaetoceros muelleri

33,6

Nannochloris sp.

20-56

Chaetoceros calcitrans

15-40

Nannochloropsis sp.

12-53

Chlorella emersonii

25-63

Nannochloropsis oculata

30

Chlorella protothecoides

15-58

Neochloris

35-54

Chlorella sorokiniana

19-22

oleoabundans

16-47

Chlorella vulgaris

5-58

Nitzschia sp.

11

Chlorella sp.

10-48

Oocystis pusilla

31

Chlorella pyrenoidosa

2

Pavlova salina

35

Chlorella

18-57

Pavlova lutheri

18-57

Chlorococcum sp

19,3

P. tricornutum

9-60

Crypthecodinium cohnii

20-51

P. cruentum

50-77

Cylindrotheca sp.

16-37

Schizochytrium sp.

11-55

Dunaliella salina

6-25

S. obliquus

2-18

Dunaliella primolecta

23

S. quadricauda

20-21

Dunaliella tertiolecta

17-71

Scenedesmus sp.

13-32

Dunaliella sp

17-67

Skeletonema sp

13-51

Ellipsoidion sp.

27

S. costatum

12

Euglena gracilis

14-20

Spirulina maxima

11

Haematococcus pluvialis

25

Spirulina platensis

21

Isochrysis galbana

7-40

T. pseudonana

15-23

Isochrysis sp

25-33

Tetraselmis sueica

13-15

Tetraselmis sp.

Fonte: Adaptado de Moreira (2010) e Mata et al. (2010).

Inúmeras pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de determinar possíveis
aplicações para a biomassa de microalgas, muitas delas retornando resultados muito
promissores, conseguindo agregar valor aos compostos gerados e/ou inserir em
processos já existentes. Uma destas aplicações é na biorremediação, uma vez que,
como já descrito anteriormente, a constituição bioquímica das microalgas viabiliza
processos de biossorção. A Tabela 4 traz de forma resumida os trabalhos revisados,
20

explicitando as espécies bem como os compostos sobre os quais as mesmas atuaram
na remediação e as eficiências alcançadas.
Tabela 4. Potencial de biorremediação de microalgas sobre diversos compostos
Espécie

Composto(s) remediado(s)

Remoção (%)

Chlorella sorokiniana

Fósforo inorgânico
Nitrogênio amoniacal
Fósforo inorgânico
Nitrogênio amoniacal

84[a]
49[a]
80-88[b]
64-82[b]

Phaeodactylum tricornutum

Oxitetraciclina

97

Chlorella vulgaris

Nitratos
Fosfatos

72,40
76,13

Chlorella sp.

Cádmio

48,7

Chlorella sp.

Dióxido de carbono
Óxido de nitrogênio
Dióxido de enxofre

60
70
50

Chlorella vulgaris
Synechocystis salina
Microcystis aeruginosa

Nitrogênio
Fósforo

≅ 100
≅ 100

Scenedesmus sp.

Amônia
Nitrato
Fosfato
Oxigênio químico

70-98

Scenedesmus obliquus

Amônia
Fosfato

>97
>97

Chlamydomonas biconvexa
Tetranephris sp.

Nitrogênio
Fósforo

≥60
≥90

Chlorella vulgaris

Nitrogênio
Fósforo
Zinco

90,6
98,7
85,4

Spirulina platensis

Cobre
Zinco

99
95

Spirulina platensis

Cromo (VI)

62

Chlorella vulgaris

Amônia

82,2
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Fósforo
Ferro
Manganês
Cobre
Zinco

51,9
88,2
79,5
58,2
60,9

[a]Sem

aplicação de CO2 [b]Com aplicação de CO2
Fonte: Dias et al. (2019).

3.1.1 Microalgas na biorremediação de macro e micronutrientes
Utilizando um reator UASB com e sem aplicação de CO2, Slompo (2018) testou o
potencial de recuperação de nutrientes de água negra por meio da utilização da
microalga Chlorella sorokiniana. No ensaio sem aplicação de CO2, a remoção de fósforo
inorgânico atingiu 84%, além de remover 49% de nitrogênio amoniacal. Já com a
utilização de CO2 foram visualizadas remoções maiores, entre 80 a 88% para o nitrogênio
amoniacal e 64 a 82% para o fósforo inorgânico.
Por meio da utilização da Chlorella vulgaris imobilizada em matriz de gel de
alginato de sódio e aplicada na comparação entre a biorremediação de água natural e
água residual, efetivado por Pimenta (2012), avaliando a concentração de amônia,
nitratos e fosfatos, o autor obteve resultados expressivos de remoção de nitratos e
fosfatos (72,40% e 76,13%, respectivamente) presentes em água residual. Enquanto a
remoção de amônia atingiu 40,22% em água natural e apenas 2,71% em água residual.
Também utilizando Chlorella sp., Chiu et al. (2011), avaliaram o potencial da
espécie na remoção de dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrogênio (NO) e dióxido de
enxofre (SO2) oriundos de gás de combustão gerado a partir de um forno de coque. Neste
trabalho, as microalgas, inseridas em um fotobiorreator externo, obtiveram uma eficiência
de remoção de 60% para o CO2, 70% para o NO e 50% para o SO2.
Gonçalves et al (2016), testaram o efeito do aumento das concentrações de CO 2
em relação a captura do mesmo, produção de biomassa e biorremediação de águas
residuais. Para tanto, fizeram uso de cianobactérias (Synechocystis salina e Microcystis
aeruginosa) e microalgas (Chlorella vulgaris e Pseudokirchneriella subcapitata), variando
as concentrações de CO2 entre 0,004 e 10% v/v. C. vulgaris, S. salina e M. aeruginosa
apresentaram as maiores produtividades de biomassa (0,126 ± 0,033 gdw L-1. d-1),
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obtendo 0,101 ± 0,027 gC.L-1.d-1 para taxa de fixação de carbono. A avaliação do
potencial biorremediador focou nos nutrientes nitrogênio e fósforo, cujas porcentagens
de remoção, em relação aos mesmo microrganismos, ficaram próximas de 100%.
Em estudo semelhante ao anterior, Nayak et al. (2016), avaliaram o desempenho
de microalgas na remediação de águas residuárias domésticas (testando amônia, nitrato,
fosfato e oxigênio químico), em biofixar CO2 e também promover a biossíntese de lipídios
com o intuito de aplicar o mesmo na produção de biodiesel. Inicialmente, os autores
testaram várias espécies de microalgas em um fotobiorreator, obtendo os melhores
resultados para Scenedesmus sp., que retornou uma taxa de crescimento específico
máximo de 0,44 d-1, rendimento em biomassa de 0,43 g.L -1, teor lipídico total de 23,1%
e

produtividade de biomassa de 61,4 mg.L -1.d-1. Após, os autores variaram as

concentrações de CO2 inseridas no fotobiorreator, constatando que a cultura de
microalga suplementada com 2,5%(v/v) foi a que mais se adequou ao sistema, onde a
taxa de consumo de CO2 foi de 368 mg.L-1.d-1, a produtividade de biomassa foi de 196
mg.L-1.d-1, o conteúdo lipídico total 33,3% e a produtividade lipídica 65,17 mg.L -1.d-1. Em
relação ao potencial biorremediador, a microalga promoveu uma remoção entre 70-98%
para os compostos testados (amônia, nitrato, fosfato e oxigênio químico).
Também utilizando microalgas do gênero Scenedesmus, Oliveira et al. (2018),
estudou o potencial de S. obliquus na biorremediação de águas residuárias da indústria
avícola. Os resultados obtidos demonstraram que, para um período de 13 dias, a
eficiência de remoção foi superior a 97% tanto para amônia quanto para fosfato.
Nascimento

(2016)

cultivou

microalgas

Chlamydomonas

biconvexa

e

Tetranephris sp. em fotobiorreatores air lift de placas planas com suplementação de CO2
em meio composto por efluente de lagoa de estabilização de palm oil mill efluent (POME),
com intuito de verificar a capacidade de tais microrganismos em removerem nitrogênio
e fósforo. Os resultados demonstraram uma considerável remoção dos dois
componentes, que atingiu ≥60% para o nitrogênio e ≥90% para o fósforo, que ocorreu
principalmente durante a fase exponencial de crescimento das microalgas. Desta forma,
o efluente oriundo da lagoa de estabilização de POME pode ser biorremediado pelas
duas cepas testadas, entretanto, os melhores resultados foram obtidos com a cepa de
Tetranephris sp..
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Com o foco de testar o poder de remoção de metais pesados e de nutrientes
(fósforo e nitrogênio), presentes em soluções sintéticas contendo os metais pesados
cádmio (Cd) níquel (Ni) e zinco (Zn), além de combinações entre os mesmos, Dos Santos
(2017), utilizou a microalga Chlorella vulgaris e variou as concentrações dos metais entre
1 e 3 mg.L-1. No controle, sem a presença de qualquer metal, foi constatado um padrão
de crescimento máximo de 0,934 d-1, na presença de Cd (1 mg.L-1) e também na de Zn
(1 mg.L-1) o valor máximo obtido foi de 0,34 d -1. As culturas que cresceram em meio
contendo níquel foram as que mais sofreram inibição de seu crescimento, inibição essa
que atingiu valores de > 88% para um concentração de 1 mg.L -1 de Ni. As culturas com
cádmio na concentração de 1 mg.L-1 promoveram a maior produtividade algal, além das
maiores remoções de nitrogênio (90,6%) e fósforo (98,7%). Focando apenas na
diminuição da concentração de metais pesados, os melhores resultados foram obtidos
nas culturas de zinco 1 mg.L-1, onde a remoção do mesmo atingiu o valor de 85,4%.
Também testando a eficácia na remoção de cobre e zinco, Reck et al. (2018)
utilizaram a cepa de Spirulina platensis que estava sendo aplicada na biorremediação de
efluente piscícola de Oreochromis niloticus (tilápia-donilo). Para avaliação da capacidade
de remoção dos metais, foram aplicadas soluções sintéticas obtidas a partir de CuSO 4,
para estudo do cobre, e ZnSO4 para estudo do zinco, sendo ambas as soluções
preparadas com concentração de 100 mg.L-1. Os autores testaram em diferentes
condições de pH, concentração do biossorvente (biomassa inativa) e agitação. Os
ensaios apresentaram remoções de 99% para o cobre e 95% para o zinco, sendo que o
único parâmetro de influência significativa foi a variação do biossorvente.
Silva (2006), utilizou efluente oriundo do cultivo de hortaliças por hidroponia, rico
em fósforo e nitrogênio, para promover o crescimento de Chlorella vulgaris e avaliar a
biorremoção desses nutrientes e dos metais ferro, manganês, cobre e zinco inseridos a
partir de soluções sintéticas. A remoção de amônia atingiu 82,2%, de fósforo total a
remoção foi de 51,9%, 88,22% para o ferro, 79,54% para o manganês, 58,2% para o
cobre e 60,91% para o zinco. Tais valores possibilitaram que a conclusão de outros
pesquisadores fosse corroborada, uma vez que é quantitativamente visível o potencial
positivo de fico biorremediação através da Chlorella vulgaris.
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Ottonelli (2013) fomentou a avaliação do potencial de biorremediação de metais
pela microalga Pseudokirchneriella subcapitata, a autora testou cinco tipos de
tratamentos: o primeiro, sendo o controle, contendo água destilada autoclavada, meio
NPK e a microalga; o segundo com a composição do controle mais cloreto de alumínio;
o terceiro com a composição do controle mais sulfato ferroso; o quarto com a composição
do controle mais sulfato de zinco; e o quinto contendo o controle mais cloreto de alumínio
+ sulfato ferroso + sulfato de zinco. Nestes ensaios foi constatado uma elevada
capacidade de remoção dos metais das soluções sintéticas, pois tanto o ferro, quanto
alumínio, zinco e sais de nitrogênio e fósforo retornaram medidas reduzidas no meio de
cultivo filtrado, comprovando o potencial biorremediador de tal microalga frente tais
compostos.
3.1.2 Microalgas na biorremediação de oxitetraciclina
Santaeufemia et al. (2016), utilizaram Phaeodactylum tricornutum na biorremediação de
oxitetraciclina em água do mar por meio de biomassa ativa e inativa. Foi constatado que
a biomassa ativa retornou maior eficiência quando comparada com a biomassa inativa,
atingindo 29,18 mg.g-1 de capacidade máxima de adsorção, enquanto a biomassa inativa
apresentou 4,54 mg.g-1 de competência adsortiva. Avaliando uma concentração inicial
de 2,5 mg.L-1 de oxitetraciclina, 97% do composto foi removido, sendo a influência da
biorremediação mais incisiva do que a fotodegradação, demonstrando enorme potencial
de remoção com baixo custo do antibiótico da água do mar.
3.1.3 Microalgas na biorremediação de metais pesados (Cd e Cr(VI))
O trabalho de Matsunaga et al. (1999), envolvendo a triagem de microalgas marinhas
com o intuito de aplicação das mesmas na remoção de cádmio (Cd) presente em água
salgada contaminada, obteve 24 cepas com capacidade de biorremediação do metal
pesado, sendo 19 algas verdes e 5 cianobactérias capazes de reterem mais de 10% do
total de Cd inicialmente medido no meio. Uma das cepas, a alga marinha Chlorella sp.,
foi a mais efetiva, promovendo uma remoção de 48,7% do total de Cd. Além de avaliar
o potencial biorremediador, os autores ainda constataram que 67% do Cd removido foi
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acumulado intracelularmente, enquanto 25% sofreu adsorção superficial nos organismos
testados.
Utilizando Spirulina platensis, Dal Magro (2013) realizou ensaios de biossorção
passiva de cromo (VI). O parâmetro de maior influência foi o pH, onde com o valor de pH
igual a 3 a biossorção promoveu uma remoção de 61,97% de cromo (VI) presente na
solução. Os índices mais elevados de remoção foram verificados durante os primeiros
10 minutos de ensaio, e a capacidade adsortiva obtida pela biomassa inativa de Spirulina
platensis atingiu 100,39 mg de cromo (VI) por grama de biomassa.
3.2 Efluentes Contaminados
A contaminação de cursos d’água por meio de efluentes domésticos e industriais é um
grave problema ambiental, uma vez que pode inviabilizar a utilização da água, recurso
necessário para a manutenção da vida. Sendo composta por substâncias orgânicas e
inorgânicas, a poluição pode ser definida como química, física ou biológica, alterando
determinado ciclo biológico. Quando se trata da poluição de recursos hídricos, o
problema atinge grandes contingentes, uma vez que a dispersão dos compostos
poluentes pode se dar forma extremamente rápida (BOTERO et al., 2014).
Dentre os compostos contaminantes que podem ser dispersos nos recursos
hídricos, os metais são preocupantes uma vez que não são degradados física ou
biologicamente, ciclando, portanto, entre os diversos compartimentos ambientais
(BOTERO et al., 2014). E os efluentes industriais muitas vezes são compostos por
grandes quantidades de cromo e outros metais, como pode ser visualizado no Quadro
2, onde se verifica a presença do cromo numa grande quantidade de indústrias, isso
devido ao fato de o mesmo apresenta uma gama de aplicabilidade muito grande nas
indústrias de galvanização, acabamento metálico, fitas magnéticas, pigmentos,
curtimento de couro, revestimento de artefatos de madeira, obtenção de produtos
químicos, entre outros.
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Quadro 2. Metais utilizados em variados processos industriais.
Indústria

Al

Zn

As

Refino de Petróleo

X

X

Acabamento Metálico

X

Cd Cr
X

X

X

X

Curtimento de Couro

Hg Mn Pb Ni
X

X

X

X

X

X

Sb

X

X

Aço
Fertilizantes

Cu Fe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Fonte: Adaptado de Oliveira (2013).

No âmbito industrial, os métodos tradicionalmente utilizados na descontaminação
de efluentes são: precipitação química e filtração, oxidação e redução biológica, oxidação
e redução química, tratamento eletroquímico, osmose reversa, troca iônica, adsorção e
evaporação. As vantagens e desvantagens de cada método estão dispostas no Quadro
3. De uso muito comum, a troca iônica e a adsorção com carvão ativado são eficientes
mas relativamente caras, isso devido aos custos com operação e equipamentos
(MOREIRA, 2010).
Quadro 3. Vantagens e desvantagens de processos de remediação tradicionalmente
utilizados.
Processo

Mecanismo de ação

Vantagens

Desvantagens

Precipitação química

Uma substância solúvel é
convertida
em
outra
insolúvel
por
reação
química ou por mudanças
na
composição
do
solvente. Como ocorre na
remoção de fosfatos e
outros sais pela adição de
coagulantes
contendo
ferro e/ou alumínio.

Simples
Baixo custo

Não
efetiva
para
concentrações elevadas
Difícil separação
Pouco efetiva
Produz lamas

Oxidação
biológica

e

redução

Redução e/ou oxidação de
matéria orgânica por meio
da aplicação de consórcio
de microrganismos.

Baixo custo

Quando
sistemas
biológicos são aplicados, a
taxa de conversão é lenta
e
dependente
das
condições climáticas

Oxidação
química

e

redução

Aplicação de oxidantes
químicos como H2O2, O3,
Cl2, ClO2 e KMnO4.
Utilizado na oxidação e
redução de metais, bem

Mineralização

Requer agentes químicos
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como na desinfecção e
remoção de odor da água.
Tratamento eletroquímico

Imposição
de
uma
diferença de potencial e/ou
corrente elétrica a um
sistema composto de
catodo, anodo e eletrólito.
Pode promover destruição
anódica do cianeto, ao
mesmo
tempo
que
promove
remoção
catódica
dos
metais
pesados.

Recuperação do metal

Aplicado
para
concentrações
Custo elevado

altas

Osmose reversa

Uma fonte de pressão
externa
é
aplicada,
fazendo com que a água,
por
meio
de
uma
membrana
semipermeável,
se
encaminhe da solução
mais concentrada para a
mais diluída.

Efluente puro

Altas
necessárias
Custo elevado

Troca iônica

Resinas de troca iônica
são aplicadas, podendo
liberar íons sódio ou
hidrogênio
(resinas
catiônicas) bem como
hidroxila
(resinas
aniônicas) e apreender
cátions
e
ânions,
respectivamente.

Efetivo
Recuperação do metal

Sensível a presença de
partículas
Resinas de elevado custo

Adsorção

Adsorção com carvão
ativado,
zeólitas,
biomassa,
resina
polimérica, e oxi-hidróxido
metálico

Adsorventes
convencionais

Não efetivo para alguns
metais

Evaporação

Separação da água dos
demais
compostos
presentes na mesma por
meio da passagem da
água do estado líquido
para estado gasoso.

Efluente puro

Custo elevado
Produz lamas

pressões

Fonte: Adaptado de Moreira (2010).

3.2.1 Efluentes contaminados com cromo hexavalente
O cromo, como já foi citado anteriormente, é um metal traço que ocorre nas valências de
-2 a +6, podendo ser encontrado em pequenas quantidades em determinados alimentos,
como carnes, cereais, entre outros. Cada valência corresponde à capacidade que o
átomo de cromo tem de se combinar com outros átomos, sendo que pode-se distinguir
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a valência do cromo de acordo com o uso que é dado ao metal. Por exemplo, o cromo
hexavalente (VI) é utilizado na indústria de eletrônicos como forma de tratamento anticorrosivo, como: peças com banho de zinco, painéis de circuitos integrados e tubos de
raios catódicos, bem como para blindagem elétrica de determinados componentes.
Também tem uso em cromados, fabricação de corantes e pigmentos, escurecimentos de
peles e preservação da madeira.
O estado de oxidação cromo (III) é o mais estável e um bom agente redutor. Já
as espécies e Cr(VI) são bons agentes oxidantes, existindo apenas como oxi-espécies.
O íon cromato CrO42- é um dos mais comuns, onde soluções básicas são oxidantes
fracos mas em meio ácido ele se dimeriza para formar o íon dicromato Cr 2O72-, laranja,
caracterizado como um poderoso oxidante. Os estados de oxidação menos formais (-2
a 0) são encontrados principalmente em carbonilas e compostos organometálicos. O
hexacarbonilacromo, Cr(C0)6 é um sólido branco, que é estável no ar e insolúvel em
água. Os estados de oxidação mais estáveis do cromo são +2,+3 e +6. O cromo (II) é
um forte agente redutor em soluções aquosas e não é estável em sistemas aeróbicos,
uma vez que é rapidamente oxidado a cromo (III) quando em contato com o ar. Assim, o
cromo (III) e o cromo (VI) são os estados de oxidação mais encontrados na natureza.
De acordo com o Gladek (2013), a água de um poço, que contém alto nível de
cromo, pode ser ingerida após a remoção do Cromo Hexavalente, através de um meio
adsorvente. Dos processos mais utilizados para remover o Cr(VI) de águas residuárias
incluem filtração por membranas, precipitação química, osmose reversa, evaporação,
troca iônica, extração por solventes, adsorção, entre outros. A adsorção se destaca como
um dos mecanismos mais eficazes na remoção de íons de metais pesados de águas até
mesmo quando presentes em baixas concentrações.
Em relação a presença desse metal em efluentes, Masuti (2004) descreve que:
As principais emissões de Cr em águas superficiais ocorrem pelos processos de finalização
metálica, como cromagem e galvanoplastia. Emissões descontroladas têm potencial para a
contaminação de ambientes de água doce com o Cr(VI), sua forma mais tóxica. Outras formas de
emissão menos importantes são a recirculação de água de resfriamento e produtos químicos de
lavanderia. Fontes de Cr(III) incluem efluentes de curtimento de couro e tingimento têxtil. Outras
fontes de compostos de cromo são: fitas magnéticas, cimento, papel, em sínteses químicas e
orgânicas, processamento fotoquímico e tratamento de água industrial. É também utilizado contra
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a presença de lodos formados por bactérias e fungos em águas de processamento de
aquecimento em cervejarias. Seus compostos ainda são utilizados como adstringentes e antisépticos na medicina. Cromo está sempre presente nos efluentes de curtumes e galvanoplastias,
além de industriais de tinta, que utilizam seu óxido. Está presente também como poluição difusa
devido à sua utilização em ligas e baterias

.

Como descrito por Junior (2012), a presença do cromo nos corpos hídricos causa
impactos altamente desfavoráveis, afetando a saúde da população humana que
consome a água e se alimenta de peixes. A bioacumulação em humanos pode
apresentar efeitos imediatos, efeitos crônicos pela acumulação por longos períodos de
tempo e,ainda mais preocupante, consequências genéticas para gerações futuras.
Para a vida aquática, a toxicidade do cromo varia com a temperatura, pH, estado
de oxidação, concentração de oxigênio. Os compostos de Cr (III) possuem baixa
toxicidade, e seus efeitos não são tão severos quanto o hexavalente(CONAMA 357/05).
E como descrito por Jordão (1999), os efeitos da bioacumulação em longo prazo
nem sempre são previsíveis, principalmente no caso de compostos como o cromo, que
não se decompõem ou que apresentam baixa degradabilidade, acumulando-se no meio
ambiente e na cadeia alimentar, onde são absorvidos no organismo em concentrações
muito maiores do que as de seu lançamento inicial.

30

4 METODOLOGIA

Nesta seção será apresentada uma descrição das atividades que foram realizadas
durante o trabalho de conclusão de curso.
4.1 Curva de calibração

A curva de calibração foi construída a partir de seis soluções de Cr(VI) de concentração
conhecida, dispostas na Tabela 5. Para tanto, foi necessário o preparo da solução
estoque, com concentração de Cr(VI) igual a 0,1 g.L-1 , e da solução de 1,5difenilcarbazida, a fim de concretizar o método colorimétrico da 1,5-difenilcarbazida,
descrito na seção 3500-Cr de Standard Methods for the examination of water &
wastewater, APHA (1995).

Tabela 5. Alíquotas da solução estoque de cromo e a concentração final
correspondente a cada alíquota.
Alíquotas (mL)

Concentração (mg.L-1)

0,1

0,2

0,3

0,6

0,5

1

0,7

1,4

0,9

1,8

1

2

Fonte: Autor (2019)
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4.1.1 Solução Estoque
Primeiramente, mediu-se 0,015 g de Dicromato de Potássio (K2Cr2O7 ) submetido a
secagem sob 150 ºC por um período de uma hora, essa massa (constituída por 5 mg de
Cr) foi transferida para um béquer de 50 mL onde foi acrescida uma quantidade de água
suficiente para diluir o Dicromato de Potássio. Em seguida, foi realizada a transferência
quantitativa para um balão volumétrico de 50 mL. Completando-se o volume, obtendo a
solução estoque com uma concentração de 0,1 g.L-1 de Cr(VI).
4.1.2 Solução de 1,5-difenilcarbazida
A solução de 1,5-difenilcarbazida foi preparada a partir de 0,5 g de 1,5-difenilcarbazida,
quantitativamente transferida para um béquer de 250 mL, onde foram adicionados 100
mL de acetona, suficientes para a dissolução da 1,5-difenilcarbazida. Após, foi realizada
a transferência quantitativa para um balão volumétrico de 250 mL e completou-se o
volume com água destilada (WANG et al., 2010).
4.1.3 Construção da curva de calibração
Com as soluções de cromo e 1,5-difenilcarbazida prontas, foram iniciadas as atividades
que, finalizadas, resultaram na curva de calibração. Para tanto, foram retiradas alíquotas
da solução estoque de cromo, sendo transferidas para um balão volumétrico de 50 mL.
Após, com os balões dispostos dentro de uma capela de exaustão, foi promovida a
acidificação do meio com ácido clorídrico (HCl) 10% v/v. Em seguida, foi adicionado 3
mL de solução de 1,5-difenilcarbazida e, por fim, completou-se o volume com água
destilada,resultando nas soluções finais.
O branco foi preparado a partir de 3 mL da solução de 1,5-difenilcarbazida, que
foi adicionado a um balão volumétrico de 50 mL e acidificado com ácido clorídrico (HCl)
10% v/v, completando-se o volume com água destilada.
Alíquotas das soluções finais foram analisadas por meio de um espectrofotômetro
na região UV-Vis no comprimento de onda de 540 nm (WANG et al., 2010).
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4.2 Ensaios de biossorção de Cr(VI) utilizando biomassa de microalga Chlorella
sorokiniana

Para realização dos ensaios, foi utilizada biomassa inativa seca e em pó, obtida
comercialmente na cidade de Novo Hamburgo/RS (Brazil), da microalga Chlorella
sorokiniana, cuja descrição foi feita na revisão bibliográfica. A biomassa foi utilizada sem
nenhum tipo de tratamento físico ou químico antes ou após os ensaios de biossorção.
4.2.1 Influência da massa de microalgas na biossorção
Com o intuito de determinar o comportamento da biossorção em função da concentração
de biomassa da microalga no meio, foram realizados experimentos onde concentrações
de biomassa variando entre 2,5-10 g.L-1 foram testadas. A biomassa teve sua massa
medida em balança analítica, sendo posteriormente transferida para um erlenmeyer de
200 mL onde adicionou-se uma solução de dicromato de potássio, preparada a partir da
solução estoque, contendo uma concentração de Cr(VI) igual a 1 mg.L-1. Os ensaios
foram realizados em triplicata, sob temperatura constante e igual a 21 ºC, onde dois
ensaios ocorreram, o primeiro sem agitação e o segundo com agitação de 170 RPM.
Após períodos de tempo determinados, alíquotas da solução em estudo eram retiradas,
filtradas e a concentração de Cr(VI) determinada pelo método colorimétrico da 1,5difenilcarbazida.
As concentrações de Cr(VI) obtidas após a interação da biomassa com a solução
de dicromato de potássio foram determinadas por meio da equação obtida com a curva
de calibração, os resultados foram dispostos em gráficos onde mostram a porcentagem
de Cr(VI) removida em cada período de coleta, até que o equilíbrio fosse atingido. A
realização dos cálculos dos percentuais de remoção foi realizada conforme a Equação
1.
(1)

sendo: Cf= concentração final (mg.L-1) e C0= concentração inicial (mg.L-1).

33

4.2.2 Influência da agitação e da concentração de metal na biossorção
Para determinar a influência da agitação na biossorção, foram realizados ensaios com
concentração de biomassa igual a 10 g.L-1 e concentração de Cr(VI) na solução igual a
1 mg.L-1 e 2 mg.L-1. Os erlenmeyers contendo a solução de dicromato de potássio e a
biomassa microalgal foram submetidos a agitações de 0, 70 e 170 RPM em shaker com
controle de temperatura. Os ensaios foram realizados em triplicata, sob temperatura
constante de 21 ºC. Após períodos de tempo determinados, alíquotas da solução em
estudo eram retiradas, filtradas e a concentração de Cr(VI) determinada pelo método
colorimétrico da 1,5-difenilcarbazida.
Por meio desse ensaio, foi possível determinar a influência da agitação e da
concentração inicial de Cr(VI) frente ao mecanismo de biossorção. A construção dos
gráficos com as remoções percentuais de Cr(VI) obtidas foi realizada como descrito no
item 4.2.1.
4.2.3 Equilíbrio de adsorção
Com o intuito de construir a curva de equilíbrio para a adsorção do Cr(VI) pela biomassa
inativa da microalga foram realizados ensaios variando-se a concentração de biomassa
no meio e fixando-se a concentração inicial de Cr(VI) e a temperatura.
Para construção da curva de equilíbrio de fases foram utilizados os resultados da
concentração de equilíbrio do metal na solução (quantidade de Cr(VI) ao final do ensaio
obtido a partir da curva padrão predefinida) (Ce em mg.L-1) e do cálculo da quantidade
de metal adsorvido na biomassa seca (qe em mg. g-1), calculados de acordo com a
Equação 2. A temperatura do ensaio foi fixada em 21 ºC.

(2)
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sendo: Co = concentração inicial do metal em solução (mg.L -1); Ce = concentração em
equilíbrio do metal em solução (mg.L-1); V = volume da solução (L); M = massa de
biossorvente (g).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos, bem como a discussão os
mesmos.
5.1 Curva de calibração

A curva de calibração, presente na Figura 3, foi construída respeitando as leis de Beer e
Henry, com o intuito de obter dados cabíveis de uma inter-relação linear entre os valores
de concentração e absorbância. Para tanto, a maior concentração analisada foi de 2
mg.L-1. Por meio da equação da reta obtida a partir dos dados que compõem a curva de
calibração, foi possível estabelecer os valores de concentração de Cr(VI) residuais ao
final dos ensaios de adsorção efetivados.

Figura 3. Curva de calibração.

Fonte: Autor (2019).
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5.2 Influência da massa de microalgas na biossorção

Em relação a influência da massa e microalgas no processo de remoção de Cr(VI)
presente nas soluções sintéticas, foram realizados dois experimentos. O primeiro foi
composto por variações na concentração de biomassa entre 2,5-10 g.L-1 onde o ensaio
foi conduzido sem agitação. O comportamento da biossorção pode ser visualizado na
Figura 4.
Figura 4. Influência da massa na biossorção - Sem agitação

Fonte: Autor (2019).

Como pode ser verificado, neste ensaio, após 100 min de interação o equilíbrio
de adsorção foi começando a ser alcançado. Se verifica um comportamento diferente do
que é obtido para materiais adsorventes como carvão ativado, onde o aumento da massa
caracteriza também o aumento na adsorção. Neste ensaio, apesar de ocorrer aumento
das concentrações de microalgas presentes em solução, não ocorreu aumento da
biossorção do composto em análise. Isto pode ter ocorrido pelo fato de que, como não
havia agitação, a biomassa decantou, depositando-se no fundo do erlenmeyer, sendo o
mecanismo de biossorção efetuado apenas pela camada superficial disposta desta
biomassa, que foi visualmente semelhante para todas as concentrações.
37

Isto pode indicar a existência de interações entre biomassa-biomassa, fazendo
com que os íons cromatos presentes na solução não tivessem interação com a biomassa
internalizada, abaixo da primeira camada. Ademais, a remoção de Cr(VI) ficou situada
na faixa dos 22% neste ensaio, sendo a concentração de equilíbrio situada entre 0,021
e 0,0042 mg.g-1. Valores baixos que indicam que tal biomassa, nestas condições, não
apresenta potencial para ser utilizada na biorremediação de Cr(VI).
No segundo experimento, foi realizado o mesmo ensaio, com a diferença de que
a solução foi mantida em agitação constante de 170 RPM. Os resultados obtidos podem
ser visualizados na Figura 5.

Figura 5. Influência da massa na biossorção - 170 RPM

Fonte: Autor (2019).

Neste segundo ensaio o comportamento foi o esperado, ou seja, com o aumento
da biomassa de microalgas, ocorreu também aumento na porcentagem de remoção do
composto em estudo. Diferente do que foi apresentado pela Figura 4, em decorrência do
fato de que nesta situação a solução se manteve homogênea, sendo as remoções
verificadas as reais para cada concentração de biomassa. Isso quer dizer que no primeiro
ensaio as remoções constantes de ~20% para todas as massas testadas não condiz com
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as reais interações e biossorção efetuadas, uma vez que, com agitação de 170 RPM, as
remoções foram as apresentadas pela Tabela 6.

Tabela 6. Remoções alcançadas com agitação de 170 RPM
Concentração Biomassa (g.L-1)

% Cr(VI) Removida

qe(mg.g-1)

2,5

7,0

0,044

5

13,2

0,038

7,5

27,0

0,052

10

38,2

0,055

Fonte: Autor (2019).

Ou seja, no primeiro ensaio, pode ter ocorrido simples deposição dos íons que
contém o Cr(VI) sobre a biomassa, sem uma real interação de biossorção, seja ela física
ou química. No segundo ensaio, se verifica que o equilíbrio vai sendo atingido após os
100 min de interação e, após o mesmo ser estabelecido, não se verifica situações de
dessorção, podendo as pequenas variações verificadas serem explicadas pelos erros
experimentais presentes neste tipo de análise.
As concentrações de equilíbrio obtidas são muito diminutas quando comparadas
com outros estudos realizado, indicando que os sítios existentes na superfície celular
desta biomassa são reduzidos, podendo já estar ocupados com outros compostos. As
remoções encontradas não foram satisfatórias, indicando a necessidade de realizar um
pré-tratamento para que remoções maiores fossem alcançadas. Entretanto, um dos
objetivos deste estudo era justamente avaliar a biomassa sem pré-tratamento, uma vez
que esta etapa encareceria a aplicação da biomassa para este fim.
Comparando os resultados com os obtidos por outros autores, inúmeros estudos
aplicaram microrganismos para captação de uma gama diversificada de metais tóxicos.
Mane et al (2011) estudaram o potencial das algas Spirogyra sp e Nostoc commune na
remoção de selênio (II), atingindo remoções de 12,5 mg.g-1 e 13,1 mg.g-1,
respectivamente, sendo que a biomassa de ambas as algas foram submetidas ao prétratamento físico de secagem em forno a 60 ºC durante 12 h. Monteiro et al. (2011)
avaliaram a capacidade da microalga Scenedesmus obliquus para biossorção de zinco.
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A maior remoção de zinco ocorreu quando utilizada maior concentração de metal (75 mg
de Zn L-1) alcançando 836 mg de Zn adsorvido por grama de biomassa, demonstrando
elevado potencial dessa microalga para captação de metais.
Ou seja, o pré-tratamento, bem como concentrações mais elevadas de íons
contendo Cr(VI) poderiam ter surtido efeitos bruscamente diferentes dos obtidos no
presente estudo. Entretanto, como o limite máximo permitido de Cr(VI) rios está situado
em 0,005 mg.L-1, o potencial constatado até aqui não precisa ser completamente
descartado, uma vez que poderia ser útil para situações onde baixas concentrações (mas
acima da permitida) de Cr(VI) são verificadas.

5.3 Influência da agitação e da concentração de metal na biossorção

Após os ensaios variando a massa e a agitação, foram realizados os ensaios dispostos
na Tabela 7, onde fez-se o estudo da biossorção em agitações e concentrações variadas.

Tabela 7. Experimentos onde a concentração e agitação foram variados.
Experimento

Concentração (mg.L-1)

Agitação (RPM)

1

1

0

2

1

70

3

1

170

4

2

0

5

2

70

6

2

170

Fonte: Autor (2019).

Por meio dos ensaios descritos, os resultados finais obtidos são os dispostos na
figura 6, Onde constata-se que o experimento 3 foi o mais efetivo.
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Figura 6. Resultados obtidos para os experimentos da Tabela 7.

Fonte: Autor (2019).

As Figuras 7 e 8, por sua vez, são referentes ao comportamento dos experimentos
com o passar do tempo.
A remoção atingiu uma porcentagem maior de biossorção quando a concentração
inicial da solução continha 1 mg.L-1. Em ambos os ensaios, ficou evidente a influência
positiva da agitação na biorremediação, sendo que para o ensaio com concentração
menor de Cr(VI) o equilíbrio de biossorção começou a ser estabelecido após cerca de
100 min, enquanto com o dobro de concentração o equilíbrio teve seu início a partir dos
150 min de ensaio. Os valores da quantidade de metal adsorvido em relação a
quantidade de biomassa utilizada estão dispostos na Tabela 8.
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Figura 7. Influência da agitação - Concentração Cr(VI) de 2 mg.L-1

Fonte: Autor (2019).

Figura 8. Influência da agitação - Concentração de Cr(VI) de 1 mg.L-1

Fonte: Autor (2019).
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É importante ressaltar que, nestes ensaios, a situação sem agitação sofria uma
leve homogeneização manual após cada alíquota coletada, com o intuito de evitar os
erros encontrados nos primeiros ensaios.

Tabela 8. Quantidade de metal adsorvido versus quantidade de biomassa utilizada.
Experimento

% Cr(VI) Removida

qe(mg.g-1)

1

20,2

0,0213

2

26,4

0,0420

3

34,7

0,0370

4

7,1

0,0170

5

11,8

0,0280

6

17,8

0,0420

Fonte: Autor (2019).

Por meio dos resultados obtidos, constatou-se uma qe variando entre 0,017-0,042
mg de Cr(VI) removida por g de biomassa. Ou seja, apesar de ocorrer acréscimo na
biossorção em função da variação dos parâmetros, a mesma ainda foi bastante reduzida
em todas as situações, atingindo picos de remoção de 34%.
Fica claro que, para obter melhores resultados, seria necessário proceder com
algum tipo de pré tratamento (físico ou químico) na biomassa. Realizando isso a área
superficial poderia crescer grandemente, disponibilizando novos poros para que o
processo de biossorção pudesse ocorrer.
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6. CONCLUSÕES

Nas condições do presente trabalho experimental, pode-se concluir que: os resultados
demonstraram uma capacidade máxima de remoção de Cr(VI) igual a 38% para uma
concentração inicial de biomassa de 10 g.L-1, agitação de 170 RPM e temperatura de 21
ºC, correspondendo a uma biossorção de 0,055 mg de Cr(VI) por g de biomassa, sendo
o equilíbrio atingido após 100 min de interação. Um ponto importante é que nenhum tipo
de pré tratamento foi realizado, então a biossorção analisada foi a realizada apenas pelos
sítios disponíveis mesmo após o desenvolvimento e ciclo celular da microalga, indicando
que mesmo assim existe um potencial de biossorção para o metal estudado, uma vez
que os limites máximos de Cr(VI) para disposição em cursos d’água é de 0,005mg.L -1.
Medidas de pré tratamento químico ou físico poderiam remover compostos presentes
nos sítios, desocupando os mesmo para posterior biossorção do metal de interesse.
Assim, o presente estudo abre margem para trabalhos futuros, onde operações de pré
tratamento de baixo custo, com soluções ácidas por exemplo, poderiam ser estudadas.
A revisão bibliográfica do presente trabalho foi aceito para publicação na revista
Química Nova (APÊNDICE A). Os resultados obtidos foram publicados na revista
Biorefinery Sustainable Solutions (APÊNDICE B). E, além disso, o trabalho também foi
publicado e apresentado no Congresso Internacional de Biomassa, realizado em Curitiba
em 06/2019 (APÊNDICE C).
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