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RESUMO 
 
O desenvolvimento industrial tem gerado resíduos que são lançados ao meio ambiente sem 
nenhum tratamento adequado. O impacto ambiental e a toxicidade acumulativa dos metais 
têm sido motivo de preocupação para os estudiosos, proporcionado um aumento 
significativo de pesquisa em tecnologias alternativas para a remoção de substâncias 
potencialmente nocivas ao meio ambiente. O presente trabalho foi realizado para analisar o 
potencial das Algas Arribadas em adsorver o cádmio através do processo de Biossorção. As 
algas foram coletadas na praia de Jaguaribe, Itamaracá - Pernambuco, Brasil, lavar, secar 
em casa de vegetação à temperatura ambiente (32 ± 2,0 °C) por 4 dias, trituradas em 
moinho de facas e classificadas em peneiras Tyler. Para otimizar o processo, foi utilizada 
uma concepção fatorial 23 com o ponto central para avaliar o efeito de pH (3,0 a 5,0), a 
velocidade de agitação (100 a 300 rpm) e algas massa (0,1 a 0, 2 g) no processo de 
adsorção de Bioretenção. Preparou-se uma solução metálica a partir do sal cloreto de 
cádmio trihidratado CdCl2.3H2O o teste foi realizado colocando as algas em contato com 25 
ml de um recipiente de solução, contendo 50 mg L-1 de Cd2 + em tampão acetato 0,1 mol L-
1. Os níveis de Cd2 +, antes e após os testes foram quantificados por Espectrometria de 
Absorção Atômica em Chama. Os experimentos cinéticos, nas condições realizadas deu a 
maior bioretenção nos estudos de design fatorial de 0,1 g de massa alga, velocidade de 
agitação de 100 rpm e pH 5.0. As concentrações de metal foram utilizadas, variando 10-170 
mg L-1, em que foram retiradas e as amostras filtradas num intervalo de tempo pré-
determinado de 0,5 a 180 minutos. A quantidade de cádmio adsorvido no adsorvente mg.g-1 
variou 2,6-6,7 com erro experimental estimado de 0,39%. Todas as principais variáveis 
foram significativas ao nível de confiança de 95%. Observou-se que a partir de 30 minutos a 
concentração de cádmio em todas as soluções permaneceu constante. Este estudo mostra 
que as Algas Arribadas têm potencial para remover cádmio em soluções aquosas e estas 
podem ser utilizadas na remoção deste metal no tratamento de efluentes industriais. 
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1. Introdução e justificativa do tema  
Nos últimos anos tem-se dado uma maior atenção aos impactos provenientes dos resíduos  
industriais, principalmente os que contêm metais pesados. As atividades industriais acabam 
lançando metais nas águas em quantidade muito maior do que seria natural, causando com 
isso a poluição aquática. Segundo (ANDRADE et al, 2015), a água é a substância mais 
abundante da superfície terrestre e sua capacidade de fluir, diluir, misturar, promover 
reações físico-químicas, transportar e armazenar diferentes elementos e compostos nos 
ciclos biogeoquímicos e no metabolismo dos seres vivos, torna-a o principal recurso natural 
em importância no planeta na manutenção dos ecossistemas e atividades socioeconômicas  

Os grandes avanços tecnológicos e o desenvolvimento industrial têm gerado resíduos que 
são lançados ao meio ambiente sem tratamento adequado causando a contaminação do ar, 
solo e da água do nosso planeta. Neste contexto, as atividades industriais têm contribuído 
para aumentar o conteúdo de íons metálicos em águas naturais, devido ao grande volume 
de efluente contaminado com metais tóxicos, como cádmio, cobre, chumbo, cromo e zinco 
(ADERVAL et al, 2010 e PRADO et al, 2008).		

Os despejos de resíduos industriais são as principais fontes de contaminação das águas 
dos rios com metais pesados. Indústrias metalúrgicas, de tintas, de cloro e de plástico PVC 
(vinil), entre outras, utilizam mercúrio e diversos metais em suas linhas de produção e 
acabam lançando parte deles nos cursos de água. Outra fonte importante de contaminação 
do ambiente por metais pesados são os incineradores de lixo urbano e industrial, que 
provocam a sua volatização e formam cinzas ricas em metais, principalmente mercúrio, 
chumbo e cádmio (Greenpeace, 2015). 

	Os metais são definidos como elementos sólidos à temperatura ambiente (exceto o 
mercúrio), com aspecto brilhante, alta capacidade de condução de calor e energia elétrica e 
possuindo ductibilidade (CHANG, 2002). 

O impacto ambiental e a toxicidade acumulativa dos metais têm sido motivo de grande 
preocupação nos últimos anos. Pois, a contaminação do meio ambiente por elementos 
tóxicos é um problema crescente no mundo inteiro. Segundo (ANDRADE et al, 2015), as 
áreas urbanas residenciais e industriais, bem como áreas agrícolas, são fontes de 
contaminação hídrica que devem ser observadas na avaliação da qualidade das águas em 
bacias hidrográficas de abastecimento. 

De acordo Greenpeace (2015), os metais pesados não podem ser destruídos e são 
altamente reativos do ponto de vista químico, o que explica a dificuldade de encontrá-los em 
estado puro na natureza. Normalmente apresentam-se em concentrações muito pequenas, 
associados a outros elementos químicos, formando minerais em rochas. Quando lançados 
na água como resíduos industriais, podem ser absorvido pelos tecidos animais e vegetais.  

A toxidez é a capacidade de um elemento ou substância de causar efeito danoso a um 
organismo vivo, tóxico é um sinônimo para veneno e é um conceito quantitativo, pois a 
maioria dos compostos tóxicos produzem efeitos em altas concentrações, mas em 
concentrações muito baixas podem não exibir efeitos (HOGSON, 2004). Isto tem 
proporcionado um aumento significativo de pesquisa com o intuito de desenvolvimento 
efetivo de tecnologias alternativas para a remoção de substâncias potencialmente nocivas 
ao meio ambiente (MOREIRA, 2007). Atualmente existem métodos físicos e químicos de 
extração dos metais, entretanto onerosos. 



O cádmio é um elemento cuja abundância na litosfera está estimada em cerca de 0,5 partes 
por milhão. Não existem fontes minerais que contenham cádmio em quantidades 
comerciais, sendo assim este metal é obtido como produto secundário da extração de outros 
elementos (LEMOS et  al., 2008).  É um metal, fazendo parte da coluna 2B da tabela 
periódica, possui número atômico 48 e massa atômica 112,4 (CHANG, 2002). 

A disposição de cádmio (Cd) no ambiente é decorrente de atividades industriais, mineração 
(associado com zinco e chumbo), o de cádmio (Cd) é muito semelhante ao zinco e os 
processos geoquímicos são associados entre dois elementos, quando na água na água 
assume a forma iônica Cd+2 (MANAHAN, 2001). A ingestão aguda de cádmio pode causar 
dores abdominais, võmito e, se inalado, pode levar a edema pulmonar e pneumonia, 
concentrações baixas podem gerar efeitos crônicos, pois demora ate 30 anos para eliminar 
o cádmio do organismo humano e os primeiros órgãos afetados são os rins (HOGSON, 
2004). 

A  Resolução No 357, 17 de junho de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, e dá outras providências. Para lançamento de efluentes o valor máximo 
permitido é de 0,2 mg de Cádmio.L-1. 

A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido-fluido na qual se 
explora a habilidade de certos sólidos em concentrar, na sua superfície, determinadas 
substâncias existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que permite separá-las dos 
demais componentes dessas soluções (GOMIDE, 1988). 

A maioria das espécies de macroalgas arribadas não se presta para a produção de 
ficocolóides; no entanto, podem servir como matéria prima para produção de gás metano, 
uma das fontes alternativas de produção de energia, como adubo orgânico e biossorção de 
metais pesados de resíduos industriais e curtumes ( Duarte et al., 2001). Arribada, é o 
fenômeno conhecido resultante da turbulência do mar, provocada pela ação das correntes, 
ventos e marés, que arrancam as algas de seus substratos trazendo-as até a praia.  

 

A grande quantidade de algas "Arribadas" nas praias de certas regiões ao longo da costa 
brasileira podem ser utilizadas como adubo. Na maioria das vezes são incineradas ou 
enterradas pelas prefeituras locais devido ao mau cheiro que provocam pela deterioração da 
matéria orgânica. De acordo OLIVEIRA et al (2005) as algas possuem capacidade de 
adsorção, fácil regeneração e custos baixos que tornam essa biomassa de especial 
interesse para purificação de efluentes aquosos de baixa concentração.  

 

Duarte et al. (2001) utilizou a biomassa de algas arribadas no litoral de Pernambuco para a 
remoção de chumbo em efluentes industriais. Os estudos demonstraram que as algas 
arribadas removeram 90-96% do chumbo destes efluentes, apresentando-se como uma 
alternativa para o tratamento de efluentes industriais por apresentar a vantagem de ser um 
recurso renovável, economicamente viável e abundante  

 

A pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias, envolvendo a remoção de metais 
tóxicos de águas residuárias, tem chamado a atenção para a biossorção utilizando 



diferentes materiais biosorventes, como uma das alternativas (PRADO et al, 2008). Segundo 
Moreira (2007), um fator que tem incentivado pesquisas de novos materiais biossorventes a 
partir de biomassas de algas marinhas é devido sua grande disponibilidade, evidenciando 
um grande números de trabalhos em biossorção, em função do seu potencial em reter um 
número de íons metálicos.		
 
2. Objetivo  
 
Analisar o potencial das Algas Arribadas em adsorver o cádmio através do processo de 
Biossorção.  

 

3. Metodologia  
 
As Algas Arribadas utilizadas foram coletadas na praia de Jaguaribe, Ilha de Itamaracá – 
Pernambuco, Brasil, lavadas, secas em casa de vegetação a temperatura ambiente (32 ± 
2,0°C) trituradas em moinho de facas e classificadas em peneiras Tyler.  

Para otimização do processo foi utilizado um planejamento fatorial 23, com ponto central 
visando avaliar o efeito do pH do tampão (3,0 a 5,0), velocidade de agitação (100 a 300rpm) 
e massa de alga (0,1 a 0,2g) sobre o processo adsortivo. Visando analisar o efeito do PH, 
velocidade de agitação e massa de alga sobre o processo adsortivo. 

Preparou-se uma solução metálica a partir do sal cloreto de cádmio trihidratado VETEC 
CdCl2.3H2O. Segundo Cunha, 2006, o processo de bioretenção entre a biosorvente e o 
metal necessita que este se encontre na forma iônica em solução. Dessa maneira os 
experimentos foram iniciados utilizando como tampão o acetato de sódio 
(CH3COONa.3H2O) – ácido acético (CH3COOH) de 0,1 mol.L-1 . O teor do Cd2+ foi 
quantificado antes e após o contato da solução com as algas. 

Os ensaios de bioretenção foram realizados colocando-se a alga em contato com 25 mL de 
uma solução contendo 50 mg.L-1 de Cd2+ em tampão acetato 0,1 mol.L-1, nas condições do 
planejamento experimental.  

Os experimentos cinéticos foram realizados nas condições que obteve-se a maior 
bioretenção nos ensaios do planejamento fatorial, ou seja, massa de alga de 0,1g, 
velocidade de agitação de 100 rpm e pH 5,0. Foram utilizadas concentrações do metal, 
variando de 10 a 170 mg.L-1, onde amostras eram retiradas em um intervalo de tempo pré-
determinados no intervalo de 0,5 a 180 minutos.  

Para o estudo cinético foram quantificados os teores de Ca2+, Mg2+, Na+ e K+. O equilíbrio da 
retenção Cádmio- Algas Arribadas foram realizados em 30 minutos.   

As análises do Cd, Na, K, Ca e Mg seguiram as metodologia sugeridas no Standard 
Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2004). 

O teor do cádmio foi quantificado através de Espectrometria de Absorção Atômica em 
Chama segundo método SMEWW 3500-Cd B, no comprimento de onda de 324,8 nm. 

A determinação do sódio e potássio foi realizada em fotômetro de chama de acordo o 
método SMEWW 3500-Na D e 3500-K D, respectivamente. 



Os teores de cálcio e magnésio foram determinados por titulometria, segundo o método 
titulométrico EDTA, SMEWW 2340 C, 3500-Ca D e 3500-Mg E. 

 

4. Principais resultados e contributos  
 
A aplicação do planejamento fatorial em sistema de batelada tem como objetivo avaliar as 
variáveis que exibem efeitos significativos na resposta e que podem ser ajustadas para 
melhorar a eficiência do método. 

Foram estudadas 3 variáveis em 2 níveis, mais um ponto central em triplicata. As variáveis 
foram: pH, velocidade de agitação e massa, conforme planejamento estatístico apresentado 
nas Tabelas 1.1 e 1. 2. 

 

Tabela 1.1 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 23. 

VARIÁVEIS 
NÍVEIS 

Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

(1) pH 3,0 4,0 5,0 
(2 ) Velocidade de Agitação (rpm) 100 200 300 
(3) Massa de alga (g) 0,1 0,15 0,2 

 

Tabela 1.2 – Matriz de planejamento do fatorial 23. 

ENSAIOS pH Velocidade de Agitação 
(rpm) 

Massa de alga 
(g) 

1 - - - 

2 + - - 
3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 
6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 
9ª 0 0 0 

9b 0 0 0 
9c 0 0 0 

 

Os ensaios de bioretenção foram realizados em ordem aleatória, com o objetivo de se obter 
uma estimativa do erro experimental puro, colocando-se em contato 25 mL da solução de 
Cd2+, com a concentração de 50 mg.L-1, com a massa das algas correspondentes, nas 
condições definidas pelo planejamento experimental num tempo de 3 horas. A resposta 
estudada foi a quantidade de cádmio adsorvido em mg por grama de adsorvente (q). 



A agitação foi realizada através de uma mesa agitadora a temperatura ambiente (27±2ºC). 
Depois de transcorrido o tempo determinado para cada ensaio, filtrou-se a solução para 
determinar a concentração remanescente do cádmio, por meio do Espectrofotômetro de 
Absorção Atômica em Chama. Os experimentos foram realizados em duplicata, utilizando-se 
nos resultados as médias das leituras, totalizando 22 experimentos. 

O equilíbrio da retenção Cádmio-Algas Arribadas foi realizado em 30 minutos.  

A quantidade de cádmio adsorvido em mg.g-1 de adsorvente variou de 2,6 a 6,7 com erro 
experimental puro estimado de 0,39%. Todas as variáveis principais foram significativas em 
um nível de 95% de confiança. Foi observado um aumento rápido da quantidade de cádmio 
biosorvido alcançando a maior sorção em 30 minutos.  

 

5. Discussão  
 
A evolução cinética do processo de remoção do cádmio da solução de cloreto de cádmio por 
contato com algas Arribadas foi avaliada experimentalmente através de ensaios em banho 
finito. A Figura 3 representa a concentração do cádmio nas soluções aquosas em função do 
tempo na operação do processo. 
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Figura 3 – Concentração do cádmio em função do tempo. 

 

Foi observado que a partir de 30 minutos a concentração de cádmio em todas as soluções 
permaneceu constante.  

8. Conclusões  

Neste estudo com a aplicação de planejamento experimental mostraram que as Algas 
Arribadas têm um potencial para remover cádmio de soluções aquosas e as mesmas podem 
ser utilizadas no tratamento de efluentes industriais.  
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