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RESUMO 

Macrófitas aquáticas são conhecidas por removerem metais pesados pela 

superfície, por adsorção ou absorção, e incorporá-los em seu sistema de diversas 

formas. O objetivo principal deste trabalho é estudar a remoção multicomponente de 

cobre e chumbo pela macrófita aquática flutuante Eicchornia crassipes viva. 

Experimentos foram realizados em triplicata, utilizando em média 30 gramas de 

plantas, jovens e sadias em 5L de solução hidropônica de Clark dosada a uma 

concentração não tóxica de metais cobre e chumbo em três combinações. Todos os 

experimentos foram conduzidos em estufa externa, durante 20 dias, monitorando-se 

o nível do volume de água pela adição de água deionizada quando necessário. 

Coletas de amostras foram feitas em tempos pré-determinados (2, 4, 7, 12 e 20 

dias). A determinação das quantidades de metais foi feita utilizando-se da técnica de 

espectroscopia de Raios-X por Reflexão Total (SR-TXRF), e as medidas de SR-

TXRF foram efetuadas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). Foi 

observada redução de até 90% nos valores de concentração dos metais, nos 

experimentos realizados, indicando que cobre e chumbo foram removidos pela 

macrófita pelo processo de bioacumulação, ou seja, rápida adsorção pelas raízes e 

um lento processo de acumulação nas partes aéreas. As cinéticas de biossorção 

que melhor ajustaram-se aos dados experimentais foram de Langmuir Irreversível 

para Cu e Pb, e de Pseudo-primeira ordem e Pseudo-segunda ordem para Cu e Pb, 

respectivamente no experimento multicomponente. 

Palavras-chave: macrófita aquática, bioacumulação; metais pesados; técnica SR-

TXRF. 
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ABSTRACT 

Aquatic macrophytes are known to remove heavy metals from the surface by 

adsorption or absorption and incorporate them into systems, in different ways. The 

main objective of this work is to study the multicomponent bioaccumulation of copper 

and lead by the living aquatic macrophyte Eicchornia crassipes. The experiments 

were performed in triplicate using about 30g healthy young plants and 5L Clark’s 

hydroponic solution doped with non-toxic concentration of copper and lead metals 

combined. All experiments have been carried out in a greenhouse, for 20 days, 

monitoring the loss of water volume and adding deionized water as it was needed. 

Samples were performed in predetermined collection times (2, 4, 7, 12 and 20 days) 

to determined the metal content by the synchrotron radiation reflection X-ray 

fluorescence technique (SR-TXRF), and the measurements of SR-TXRF were 

performed at the Brazilian Light Synchrotron Laboratory (LNLS). It was observed that 

at least 90% metal concentration was removed of all experiments by bioaccumulation 

process, this indicates that the adsorption process is quick in roots, but slow if 

accumulation process takes place in aerial parts. The kinetics of biosorption that 

better fits the experimental data was Irreversible Langmuir for Cu and Pb, and 

Pseudo-first order and Pseudo-second order for Cu and Pb, respectively at the 

multicomponent experiment. 

 

Key-Words: aquatic macrophyte, bioaccumulation, heavy metals; SR-TXRF 

technique.
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a antiguidade o homem utiliza-se de fontes naturais como o solo e a 

água para sobreviver. O crescimento da população e das atividades industriais, ao 

longo dos anos, está diretamente ligado à geração de efluentes tóxicos. O uso 

indiscriminado dos recursos naturais leva à poluição, contaminação e acúmulo de 

lixo e implica na preocupação com a conservação desses recursos para melhor 

qualidade de vida. 

Áreas contaminadas por resíduos industriais constituem-se em um dos graves 

problemas sócio-ambientais do mundo moderno. A dificuldade de aplicação de 

tratamentos economicamente viáveis e políticas específicas acentuam a 

problemática. Sendo assim, a contaminação do solo e das águas tanto por metais 

tóxicos ou compostos orgânicos, acaba por acumular nos níveis tróficos das cadeias 

alimentares gerando riscos ecológicos e à saúde humana. Logo, é necessário que 

se façam estudos e que se elaborem medidas efetivas para minimizar os danos 

causados por indústrias que lançam seus dejetos químicos em rios e lagos sem 

qualquer tratamento, uma vez que metais pesados são altamente reativos e 

bioacumulativos (CETESB, 1999).  

A bioacumulação é um importante processo de interação entre organismos 

vivos e íons metálicos em sistemas aquáticos, que remetem à remoção de 

elementos essenciais em níveis traço. Neste contexto, tendo a preocupação com a 

contaminação dos recursos hídricos, busca-se desenvolver sistemas de tratamento 

de águas poluídas, simples e eficazes utilizando, por exemplo, macrófitas aquáticas.  

Em meio aos métodos biológicos existentes, a fitorremediação tem se tornado 

uma alternativa economicamente viável e eficiente na remoção de metais pesados e 

outros poluentes de águas residuárias (ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2008). Esta 

técnica utiliza de sistemas vegetais com capacidade de retenção de contaminantes 

principalmente nas raízes, para recuperar águas e solos contaminados por 

poluentes orgânicos e inorgânicos. 

Macrófitas aquáticas são conhecidas por removerem metais pesados pela 

superfície, por adsorção ou absorção, e incorporá-los em seu sistema de diversas 

formas. A utilização de plantas aquáticas vivas como agente purificador, justifica-se 

pelas suas intensas biossorções de nutrientes e incorporação em seu sistema. 
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Também apresentam rápido crescimento e oferecem facilidades de coleta, em seus 

ambientes naturais, além de amplas possibilidades de aproveitamento da biomassa, 

após o tratamento de efluentes (ROMITELLI 1983; GRANATO, 1995). 

A biomassa, após ser utilizada como filtro no tratamento de resíduos 

contaminados, pode ser utilizada como fertilizante, como ração animal, na geração 

de energia (biogás ou queima direta) (ESTEVES, 1998a), como material constituinte 

de tijolos, entre outros, dependendo da natureza do resíduo. 

Assim, o principal objetivo deste estudo é avaliar o potencial de remoção dos 

íons de cobre (ll) e chumbo (ll) pela macrófita aquática Eicchornia crassipes viva, 

cultivada em solução hidropônica, por meio de experimentos de bioacumulação em 

sistemas monocomponente e binário. E ainda, obter o modelo matemático que 

melhor represente a cinética de remoção dos íons cobre e chumbo pela macrófita E. 

crassipes.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Poluição Ambiental 

É crescente a preocupação mundial com a conservação do meio ambiente, 

que devido ao crescimento populacional acarreta intensas atividades industriais, 

aumentando a geração de resíduos sólidos e/ou líquidos altamente tóxicos. Os 

resíduos líquidos em particular necessitam de tratamento anterior à disposição nos 

leitos de lagos e rios; seu descarte inadequado, diferente do recomendado pela 

política normativa nacional do uso da água1 (Resolução CONAMA, 2005), 

compromete a qualidade do ecossistema aquático, que serve de meio para o 

desenvolvimento da flora e fauna nela existente, e consequentemente ao ser 

humano, que é dependente destes recursos. 

Embora a importância da atividade industrial seja indiscutível, esta atividade é 

responsável por grande parte da contaminação ambiental que constitui um dos 

graves problemas sócio-ambientais do mundo moderno, e por esse fato, em regiões 

brasileiras que abrigam pólos industriais e densa população, faz-se necessária a 

implantação de medidas preventivas e corretivas concomitantemente aos 

crescimentos regionais, conduzindo a níveis aceitáveis para a manutenção da 

qualidade de vida. 

Dentre as mais variadas formas de contaminação do meio ambiente, um dos 

principais tipos de poluentes são os metais pesados e, apesar de serem essenciais 

para inúmeros processos metabólicos aos organismos, em excesso podem tornar-se 

potencialmente citotóxicos, carcinogênicos e mutagênicos (DOMINGOS et al., 2005). 

 Entre os vários metais pesados, descartados de processos industriais, estão o 

chumbo e o cobre, que contaminam o ar, as águas superficiais e subterrâneas e os 

solos, alterando o equilíbrio do ecossistema como um todo. A contaminação com 

estes metais acontece, desde a sua extração até o seu uso, após a industrialização.  

                                            

1
 Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, e 

estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes.  
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Atualmente as normas ambientais têm imposto restrições cada vez maiores 

aos despejos de efluentes que contêm substâncias orgânicas e inorgânicas nos 

corpos de água. Na maioria dos países industrializados o descarte de efluentes 

contendo metais pesados é regulamentado de acordo com a sua legislação 

específica (BORBA, 2010). 

Os setores industriais que têm problema de descarga de efluentes contendo 

metais pesados estão cada vez mais preocupados em buscar tratamentos para 

remoção e recuperação de metais de suas águas residuárias, principalmente devido 

às exigências cada vez mais rigorosas com relação ao descarte de efluentes 

contendo metais pesados (VOLESKI, 2001). Na Tabela 2.1 citam-se alguns dos 

setores industriais geradores de efluentes contendo metais pesados. 

A contaminação ambiental com metais pesados tem sido incrementada, 

principalmente como resultado das atividades industriais, especialmente por aquelas 

dedicadas a tratamentos eletrolíticos, produção de cerâmicos, produção de 

pigmentos e fertilizantes, indústrias de processamento de metal, polpa e papel, 

produção de eletrônicos, indústrias de processos químicos em geral, além de outras 

formas tal como agricultura e disposição de águas residuais que também contribuem 

para a poluição dos ecossistemas aquáticos e dos solos. 

 

Tabela 2.1 - Setores indústrias geradores de efluentes contendo metais pesados. 

Setor industrial Metais 

Mineração Cu, Zn, Pb, Mn, Cr, As, Se, V 

Galvanoplastia Cr, Ni, Cd, Zn 

Processos Metálicos Cu, Zn, Mn 

Geração de energia elétrica pela queima de 

carvão 
Cu, Cd, Mn, Zn 

FONTE: ADAPTADO VOLESKY (2001). 

 

Os efluentes líquidos das indústrias ou dos setores de eletrodeposição, 

anodização e outros tratamentos de superfícies metálicas são constituídos, 

principalmente, pelas águas de lavagem de peças que seguem as operações de 

desengraxe alcalino, decapagem ácida e eletrodeposição (METCALF et al., 1991). 
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 Estes poluentes são tóxicos e não biodegradáveis, tendem a permanecer no meio 

circulando indefinidamente, e eventualmente acumulando-se na cadeia alimentar, 

transformando-se em uma ameaça séria ao ambiente aquático e à saúde humana 

em consequência de sua solubilidade e mobilidade (VIJAYARAGHAVAN, 2004).  

2.1.1. Água 

A água é um dos recursos naturais mais intensamente utilizados sendo 

fundamental para a existência e manutenção da vida, e também um dos 

componentes do meio ambiente mais afetado pela poluição ambiental.  

Nosso planeta possui cerca de 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de água 

que preenchem os vazios da crosta terrestre, cobrindo três quartos da superfície. 

Deste montante somente 3% apresenta-se na forma de água superficial, sendo mais 

fácil sua extração (BRANCO, 1993). Diante destes valores e da grande 

contaminação dos recursos hídricos (rios, lagos e córregos) é de elevada 

importância os cuidados para se evitar ao máximo a poluição das águas. 

2.1.2. Metais pesados 

Metais são elementos que abrangem aproximadamente 80% dos elementos 

químicos, sendo bons condutores de eletricidade, possuem baixa eletronegatividade 

brilho característico, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade e ductilidade 

(CAZAÑARES, 2000). 

Os metais pesados diferem-se de outros agentes tóxicos porque não são 

sintetizados nem destruídos pelo homem. São naturalmente encontrados em baixas 

concentrações, contudo, sua presença no solo e nas águas de modo alheio às 

concentrações naturais pode afetar a fertilidade dos solos e no caso de aquíferos e 

águas superficiais, um sério comprometimento do uso deste recurso como fonte de 

água para o consumo humano pode ocorrer.  

A toxicidade de uma dada concentração de metal pesado presente em um 

curso de água natural depende do pH e da quantidade de carbono dissolvido 

presente no leito, já que interações como a complexação e adsorção podem 

mobilizar de forma satisfatória alguns íons metálicos e eliminar sua ação biológica 

em potencial (BAIRD, 2001). 
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Quando os metais pesados estão em solução, estes formam rapidamente 

hidróxidos ou sulfetos, os quais precipitam com o ajuste de pH próximo à 

neutralidade. Vale ressaltar que os metais presentes nos efluentes apresentam 

faixas de pH diferentes para sua precipitação, ou seja, o pH de solubilidade mínima 

varia de acordo com o metal em questão, o que muitas vezes pode acabar 

dificultando sua sedimentação total.  

A ação direta dos metais pesados sobre os seres vivos acontece através do 

bloqueio de atividades biológicas, especificamente pela inativação enzimática devido 

à formação de ligações entre o metal e alguns grupos funcionais das proteínas, 

causando danos irreversíveis em diversos organismos (FRANCHI, 2003). Quando 

metais estão presentes em solução como íons livres são mais facilmente adsorvidos 

do que sob a forma de complexos.  

Os metais em solução aquosa não estão sempre presentes como íons livres, 

pois são capazes de interagir com íons metálicos, formando os compostos 

complexos, estes compostos então são chamados ligantes. Os ligantes mais 

importantes, presentes em águas naturais e efluentes industriais, são Cl-, HS- e 

H2S
2-, mas NH3+, F-, S2O3

2-, Sx
2-, CN-, SCN- e PO4- e ligantes orgânicos, que podem 

ter influência sobre a complexação de metais (COSSICH, 2000). Os compostos 

complexos precipitam mais facilmente e dificultam a adsorção. Soluções preparadas 

a partir da dissolução de sais metálicos são geralmente acidificadas devido à 

liberação de íons hidrônio, presentes na composição química destes sais (BORBA, 

2006).  

Dentre os metais pesados que oferecem riscos ambientais e à saúde humana 

ou animal, quando lançados dissolvidos em correntes de efluentes industriais, pode-

se destacar o cobre e o chumbo. A seguir são apresentadas algumas características 

destas espécies metálicas. 

2.1.2.1. Cobre 

Elemento químico metálico, de símbolo Cu e número atômico 29, o cobre 

apresenta-se na cor vermelho-amarelado, em compostos estáveis com estado de 

oxidação I (ou 1+) e II (ou 2+), denominados cuproso e cúprico, respectivamente. O 

íon monovalente Cu+ sofre desproporcionamento em água e, em consequência, só 
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existe em compostos sólidos insolúveis ou em complexos. O estado de oxidação II 

(ou 2+) é mais comumente encontrado e o único em solução (LEE, 2000).  

O cobre é um micronutriente essencial na nutrição mineral de plantas, 

constituinte natural do solo e de moléculas de proteínas, assim como no processo de 

fixação de nitrogênio (BONATO, 1998). Em humanos, o cobre é necessário para a 

síntese da hemoglobina. Pessoas adultas têm no organismo cerca de 100 mg deste 

metal. Embora pequenas quantidades de cobre sejam importantes aos seres 

humanos, quantidades maiores são tóxicas.  

Este metal possui propriedades que lhe conferem caráter universal em 

diversas aplicações, como, a maleabilidade, a ductibilidade e a resistência à 

corrosão. As indústrias de mineração e de metalurgia são as que geram a maior 

quantidade de efluentes contendo cobre (SILVA, 2001). Os contaminantes 

metálicos, cloreto de cobre, nitrato de cobre e sulfato de cobre tem origem dos 

despejos das indústrias de galvanoplastia, tintura têxtil, impressão fotográfica, 

inseticidas e curtimento.  

Segundo a Resolução CONAMA n° 357, o limite máximo permissível de cobre 

em um efluente industrial para descarte é de 1,0 mg L-1 (BRASIL, 2005). 

2.1.2.2. Chumbo 

Com número atômico 82, símbolo Pb e estado de oxidação II (ou 2+) e IV (ou 

4+) , o chumbo é um metal cinza-azulado, suficientemente mole para ser cortado com 

uma faca, porém impurezas como o antimônio, arsênio, cobre ou zinco tornam-no 

muito duro. O chumbo é resistente à oxidação atmosférica e ao ataque dos ácidos 

clorídrico ou sulfúricos diluídos, mas é rapidamente dissolvido pelo ácido nítrico. 

O chumbo é um elemento abundante em toda a crosta terrestre e sua 

utilização já ocorria em épocas antigas.  Quando em grandes concentrações, o 

contato humano com esse metal pode levar a distúrbios de praticamente todas as 

partes do organismo - sistema nervoso central, sangue e rins – culminando com a 

morte. Em doses baixas, há alteração na produção de hemoglobina e processos 

bioquímicos cerebrais, isso leva a alterações psicológicas e comportamental sendo a 

diminuição da inteligência um dos efeitos (CARRARA, 1997).  

Sendo um dos metais mais utilizados na indústria, o chumbo e seu óxido 

(PbO)  tem a principal aplicação na fabricação de baterias elétricas para automóveis. 
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Os contaminantes metálicos, acetato de chumbo, cloreto de chumbo e sulfato de 

chumbo têm origem nos despejos de indústrias de fabricação de sais de chumbo, 

tintas, explosivos, pigmentos e litografia. 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 357, a concentração limite de 

chumbo total presente em um efluente industrial para descarte é de 0,5 mg.L-1 

(BRASIL, 2005). 

2.2. Métodos de tratamento de efluentes metálicos  

O tratamento de efluentes líquidos que contêm contaminantes metálicos 

frequentemente é indicativo de problemas econômicos e/ou técnicos; isto se dá 

devido à grande variabilidade de elementos pertencentes à composição química dos 

resíduos gerados e devido à legislação rigorosa acerca dos padrões de lançamento.  

As indústrias realizam, na maioria das vezes, o tratamento de seus despejos 

antes dos mesmos serem lançados nos corpos d’água. Alguns procedimentos 

utilizados no tratamento de efluentes podem também ser feitos diretamente nos 

corpos receptores. Isto se faz apenas quando o tratamento anterior ao despejo foi 

ineficaz, ou ainda, o local em análise possui níveis tóxicos acima dos limites 

permitidos pela legislação vigente.  

O fator mais importante do sistema de tratamento de efluentes é o controle do 

pH, pois este influencia todas as operações unitárias independente se são 

processos químicos, físicos ou físico-químicos. Portanto, para a operação de 

sistemas de tratamento é vital o controle seguro e preciso do pH (CARRARA, 1997).   

Os processos de tratamento são definidos de acordo com os subprodutos 

produzidos nas águas de rejeito. Vários são os procedimentos disponíveis para o 

tratamento de efluentes que contêm metais pesados, entre eles, cita-se os mais 

relevantes, a precipitação química, a troca iônica (colunas ou resinas), 

evaporadores, as tecnologias de membrana (osmose inversa e eletrodiálise), 

eletrofloculação, e os processos de sorção (adsorção, bioacumulação, biossorção) 

(WANG et al., 2006). 

Tais métodos de tratamento de efluentes apresentam diferentes eficiências de 

acordo com o metal a ser tratado. Além disso, como geralmente se tem grandes 

volumes de efluentes e baixas concentrações de metais, é necessária a utilização de 
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tratamentos eficientes e com elevado controle de qualidade, para a remoção dos 

elementos tóxicos seja satisfatória, encarecendo assim os processos. 

2.2.1. Precipitação química  

Entre os processos convencionais de remoção de metais pesados de 

soluções, o processo de precipitação química é o mais utilizado pelas indústrias de 

tratamento de superfícies (galvanoplastia), aproximadamente 75%, uma vez que se 

apresenta como um método relativamente simples e econômico, com o 

inconveniente de gerar grandes quantidades de lodo.  

A técnica de precipitação consiste em uma reação química feita pela adição 

de coagulantes como: cal e sais de ferro ou polímeros orgânicos, para formar um 

sólido. Este sólido é chamado precipitado (substância insolúvel) e dependendo da 

sua densidade em relação ao solvente, pode tanto sedimentar como flotar, podendo 

ser coletado por filtração, centrifugação ou decantação (separação sólido-líquido).  

A precipitação química é indicada para efluentes contendo altas 

concentrações de metais (>100 mg L-1), pois em concentrações baixas o precipitado 

apresenta baixa cinética de sedimentação, havendo necessidade da adição extra de 

outros sais (como FeCl3 e Al2(SO4)3) ou de polieletrólitos (COSTA, 1998).  

A aplicação do processo convencional de precipitação química gera uma 

grande quantidade de lodo metálico, cuja composição depende das linhas coletoras 

de efluentes instaladas na empresa. Esse lodo gerado é classificado como resíduo 

perigoso, e representa um grande problema ambiental, basicamente pela falta de 

espaço físico nas instalações industriais para seu armazenamento, pelo alto custo 

associado ao seu transporte, tratamento e disposição final (PACHECO, 2002b).  

Apesar de muito utilizado pelas indústrias no tratamento de seus efluentes, o 

processo de precipitação química, muitas vezes, não permite atingir níveis de metais 

pesados suficientemente reduzidos às concentrações de lançamento estabelecidas 

pela legislação vigente, sendo necessário à aplicação de um processo 

complementar para o polimento final do efluente.  

2.2.2. Troca iônica  

A troca iônica baseia-se no emprego de resinas sintéticas de troca iônica. As 

resinas sequestram os íons presentes na solução por meio de uma reação química, 
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acumulando-os. Em geral, estas resinas são polímeros sintéticos, insolúveis, 

possuidoras de sítios ativos, capazes de reagir com os íons positivos (cátions) ou 

negativos (ânions) presentes nas soluções.  

As resinas, depois de saturadas, precisam ser regeneradas por meio da 

recuperação de sua capacidade de retenção de íons. Resinas catiônicas e aniônicas 

são regeneradas, respectivamente, pela passagem de uma solução concentrada de 

ácido forte e base forte (PACHECO, 2002a) para remover os íons incorporados, 

permitindo o emprego das resinas em um novo ciclo de produção (VOLESKI, 2004).  

2.2.3. Evaporadores 

O uso de evaporadores a vácuo consiste em concentrar as águas por meio de 

destilação, promovendo a redução do volume de líquido a ser tratado ou recuperado. 

O processo de ebulição a vácuo utiliza exclusivamente energia elétrica que, 

mediante ciclo frigorífico, permite uma destilação a custo moderado. Esses 

processos, geralmente são econômicos para águas de lavagem concentradas e 

lavagem de múltiplos estágios em contracorrente.  

As vantagens apresentadas por este processo são: o retorno e o 

reaproveitamento da água destilada nos processos (COSTA, 1998; PACHECO, 

1999). 

2.2.4. Eletrofloculação 

Atualmente vários fenômenos relacionados a processos de coagulação por 

meio eletroquímico já são bem conhecidos e podem ser aplicados a modelos 

hidrodinâmicos. Estes processos ocorrem no interior de um reator eletroquímico na 

vizinhança dos eletrodos, onde ocorrem as reações de coagulação.  

A eletrofloculação (EF) é também conhecida como eletro-coagulação (EC) e 

eletro-flotação (EFL). Os reatores de EF em sua forma mais simples são compostos 

por um ânodo e um cátodo. Quando uma diferença de potencial (ddp) de corrente 

elétrica é aplicado por uma fonte externa o material do ânodo é oxidado, e o cátodo 

estará sujeito à redução ou deposição redutiva do elemento metálico. 

Em decorrência da diferença de potencial da corrente elétrica aplicado no 

processo eletroquímico pode ocorrer a formação de microbolhas de hidrogênio no 

cátodo. As partículas que são geradas no interior do reator são carreadas pelas 
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microbolhas até alcançar a superfície do reator, podendo com isso serem removidas 

por processos físicos convencionais.  

A eficiência do processo pode ser aumentada usando-se células de 

eletrofloculação com eletrodos monopolares tanto em ligações em série quanto em 

paralelo. Um arranjo destas células em paralelo consiste basicamente em pares de 

placas de metais condutoras, localizados entre dois eletrodos em paralelos e uma 

fonte de alimentação de corrente elétrica. Em um arranjo monopolar cada par de 

eletrodos está internamente conectado um ao outro e sem interconexão com os 

eletrodos externos. O arranjo de eletrodos monopolares com células em série é 

eletricamente similar a uma célula única com muitos eletrodos e interconexões 

(CRESPILHO & REZENDE, 2004; BORBA, 2010). 

A EF tem despertado bastante interesse, devido à sua simplicidade de 

operação e aplicação em diversos tipos de efluentes, dentre as quais: 

descontaminação de águas subterrâneas (POON, 1997), tratamento de efluentes de 

indústria de processamento de côco (CRESPILHO et al., 2004), indústria de óleo 

(MOSTEFA & TIR, 2004; SANTOS et al., 2006), lavanderias (GE et al., 2004) e 

remoção de íon fluoreto (SHEN et al.,2003), indústria de alimentos e remoção de 

polifenóis (CRESPILHO & REZENDE, 2004) e tratamentos de efluentes de curtumes 

(ESPINOZA-QUIÑONES, et al., 2009a, ESPINOZA-QUIÑONES, et al., 2009b). 

2.2.5. Separação com membranas  

Processos de separação com membranas permitem concentrar os poluentes 

e nesses empregam-se membranas sintéticas porosas, com tamanho de poros 

pequenos, que filtram os sais dissolvidos na água. Neste contexto, destacam-se 

como sendo os mais importantes a osmose inversa e a eletrodiálise.  

A osmose inversa é uma técnica que se baseia na aplicação de pressões 

elevadas a uma solução concentrada, obrigando o solvente a passar por uma 

membrana semi-permeável para uma região de solução diluída (OLIVEIRA et al., 

1993). A solução concentrada fica mais concentrada ainda, podendo ser reutilizada. 

A utilização deste processo permite obter níveis de concentração de metais pesados 

muito baixos apresentando, no entanto, custos elevados de operação. 

Na eletrodiálise os componentes iônicos de uma solução são separados 

através do uso de uma membrana semipermeável de seletividade iônica. A 
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aplicação de um potencial elétrico entre dois eletrodos causa uma corrente elétrica 

que passa através da solução, causando migração dos cátions em direção ao 

eletrodo negativo e dos ânions para o eletrodo positivo. Neste processo existe a 

possibilidade de haver precipitação química de sais de baixa solubilidade sobre a 

superfície da membrana ou ainda a obstrução dos poros da membrana. A principal 

desvantagem deste método de tratamento está no custo elevado, além do emprego 

de produtos para desentupimento das membranas (GASPAR, 2003). 

Dentre as técnicas descritas, algumas têm sido utilizadas em conjunto com 

novas tecnologias como a biossorção e a bioacumulação, para se conseguir diminuir 

o custo, aumentando a remoção dos metais pesados presentes nos efluentes. São 

exemplos, a complementação dos processos que utilizam precipitação química e 

membranas e processos de sorção, combinados com a biossorção ou 

bioacumulação. 

Entretanto, pelo fato da aplicação de membranas apresentarem um elevado 

custo para a maioria das empresas, os processos de sorção têm recebido maior 

atenção nos últimos tempos, principalmente no que diz respeito, à busca de 

materiais alternativos (biomassas diversas, zeólitas) de baixo custo e capazes de 

remover metais pesados e substâncias tóxicas de meios aquosos (VEIT, 2006). 

Diversos estudos sobre biossorção de metais utilizando biossorventes 

naturais têm mostrado eficiente remoção de substâncias indesejadas em ambientes 

aquáticos que necessitam ser tratados (FIORENTIN et al., 2010; MÓDENES et al., 

2009; PIETROBELLI et al., 2009). 

2.2.6.  Fitorremediação 

A fitorremediação utiliza sistemas vegetais para recuperar águas e solos 

contaminados por poluentes orgânicos ou inorgânicos. Dentre as técnicas de 

remediação que fazem uso de biomassas, pode-se destacar a rizofiltração, a 

biossorção e a bioacumulação. 

2.2.6.1. Rizofiltração 

A rizofiltração é uma técnica que utiliza sistemas vegetais com o objetivo de 

promover a remoção dos contaminantes de um meio aquoso. Nesse processo, é 

utilizado um sistema hidropônico, no qual as raízes dos vegetais permanecem em 
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contato com o efluente por meio das quais os contaminantes são absorvidos e 

concentrados (GLASS, 1998), como representado na Figura 2.1.  

Figura 2.1 - Rizofiltração de ambiente aquoso, poluído com substâncias orgânicas e 

inorgânicas, utilizando macrófitas aquáticas. 

 

A intensa absorção de nutrientes, o rápido crescimento, a facilidade de 

retirada das lagoas e as possibilidades de aproveitamento da biomassa escolhida, 

justificam a utilização de plantas aquáticas em sistemas de hidroponia. 

2.2.6.2. Biossorção 

A necessidade de um processo efetivo e econômico para remover metais 

pesados de efluentes industriais tem estimulado um aumento de interesse na 

capacidade de vários microrganismos para reter íons metálicos. Tratamentos 

biológicos de águas residuárias tem se tornado uma inovação tecnológica de baixo 

custo na remoção de elementos tóxicos. Biossorventes como algas e bactérias são 

exemplos de biomassas testadas para biossorver várias espécies metálicas. 

A eficiência na remoção de substâncias tóxicas pelos processos de 

biossorção e bioacumulação tem encorajado novos estudos acerca da tolerância e 

acumulo de metais pesados por microorganismos, bactérias e vegetais (SINGH et 

al., 2010; TEXIER et al., 2002). 

A biossorção é um processo passivo, onde a captura do material de interesse 

é realizada mesmo estando a biomassa inativa, isto é, independe de energia 

metabólica do organismo, e pode ocorrer mais rapidamente, assim que os sítios 

ativos do biossorvente forem preenchidos.  
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Este processo envolve o contato de uma fase fluida livre (líquida ou gasosa) 

com uma fase rígida permanente, porosa, que tem a propriedade de reter e de 

armazenar seletivamente um, ou mais de um, entre os elementos químicos contidos 

inicialmente no fluido (PERRY, 1980). 

A biossorção de metais não é baseada num único mecanismo, ela consiste de 

vários mecanismos, que quantitativa e qualitativamente diferem de acordo com as 

espécies químicas as serem retidas, a origem da biomassa e com seu 

processamento. A biossorção não necessariamente substitui metodologias 

existentes, mas pode atuar como um sistema de polimento sequente aos processos 

tradicionais que não são completamente eficientes. 

2.2.6.3. Bioacumulação 

Na bioacumulação, os metais são concentrados através de uma combinação 

de reações químicas. Este mecanismo envolve o metabolismo do vegetal, portanto, 

depende da energia pela biomassa, que deve estar ativa, podendo tornar-se mais 

lento que a biossorção. 

O processo de bioacumulação varia muito entre os diferentes organismos e é 

particularmente importante nos níveis tróficos inferiores, devido sua intensa ligação 

com os processos metabólicos do organismo e à interferência em sua nutrição.  

Neste processo o metal é captado pelas células vivas que utilizam diferentes 

caminhos, como o transporte através da membrana celular, a síntese de proteínas 

intra e extracelulares com capacidade de formar ligação com metais, a precipitação 

extracelular e a formação de complexos como resultado da excreção de metabólitos. 

A retenção de espécies metálicas na biomassa consiste em íons serem 

atraídos pelos sítios ativos na superfície da estrutura celular da planta, onde existem 

diferentes grupos funcionais, tais como fosfato, carboxila, sulfeto, hidroxila e amina. 

Fatores relevantes como o crescimento celular, concentração dos metais 

presentes no meio aquoso, pH extremos e altas concentrações de sais requerem o 

fornecimento de nutrientes adequados, aeração e controle da temperatura para o  

desenvolvimento dos organismos vivos submetidos à bioacumulação de substâncias 

tóxicas. 

De baixo custo e fácil implementação, a bioacumulação tem se revelado 

eficiente na fixação de diferentes metais. Este processo apresenta vantagens em 
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comparação aos tratamentos convencionais: baixos custos operacionais, 

minimização do volume de lodos químicos e/ou biológicos a serem dispostos e alta 

eficiência em desintoxicação de efluentes muito diluídos. 

Estes dois mecanismos de adsorção, bioacumulação e biossorção, que 

empregam como adsorventes materiais de origem natural, por exemplo, macrófitas 

aquáticas surge como uma tecnologia promissora e em expansão em relação à 

aplicação ao tratamento e polimento final de efluentes convencionalmente tratados.  

Na remoção de metais pesados de efluentes, macrófitas aquáticas tem 

mostrado a ocorrência dos processos de biossorção (processo passivo, sem gasto 

energético) e bioacumulação (processo ativo, com gasto energético) (ESPINOZA-

QUIÑONES et al., 2008; FIORENTIN et al., 2010; MÓDENES et al., 2009; 

PIETROBELLI et al., 2009; TEXIER et al., 2002). Há importância de se conhecer os 

processos envolvidos na remoção dos poluentes por sistemas vegetais para se 

entender o mecanismo e a velocidade remoção.  

2.3. Macrófitas aquáticas 

As macrófitas aquáticas foram durante muitos anos consideradas pouco 

importantes para o metabolismo dos ecossistemas aquáticos, tendo sido uma das 

mais negligenciadas no âmbito das pesquisas limnológicas. Comunidades de 

zooplâncton e fitoplâncton eram consideradas como sendo mais importantes dentro 

da dinâmica dos ecossistemas lacustres (ZOUBOULIS, 2004).  

Contudo, graças ao avanço das pesquisas relacionadas a esses ambientes 

pôde-se entender a grande importância e influência que esses vegetais possuem no 

funcionamento dos ambientes aquáticos e manutenção do equilíbrio ecológico, 

exercendo influência em todos os níveis de organização trófica. Por isso, a 

necessidade que existe de se conhecer as plantas aquáticas vai desde sua 

importância econômica, importância na conservação da natureza, até os problemas 

que podem causar com seu crescimento excessivo (ESTEVES, 1998).  

Sua alta produtividade é um dos principais motivos para o grande número de 

nichos ecológicos e a grande diversidade de espécies animais encontradas nas 

regiões litorâneas, constituindo-se, dessa maneira, num dos compartimentos mais 

complexos dos ecossistemas aquáticos continentais (POTT et al., 2000). 
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As macrófitas, como mostrado na Figura 2.2, são classificadas por vários 

autores quanto ao seu biótipo, que é denominado de grupo ecológico, em cinco 

grupos (ESTEVES, 1998), que são:  

a) Macrófitas aquáticas emersas – plantas enraizadas no sedimento e com 

folhas fora d’água. Alguns exemplos: Typha, Ponteferia, Echinodorus, Eleocharis. 

b) Macrófitas aquáticas com folhas flutuantes – plantas enraizadas no 

sedimento e com folhas flutuando na superfície da água. Exemplos: Nymphaea, 

Vitoria e Nymphoides. 

 

FONTE: Disponível on line em http://www.ufscar.br/~probio/perfil_m.jpg acessado em 20/09/10. 

Figura 2.2 - Ilustração das espécies de macrófitas aquáticas conhecidas. 
 

c) Macrófitas aquáticas submersas enraizadas – plantas enraizadas no 

sedimento, que crescem totalmente submersas na água. Podem crescer até 11 m de 

profundidade, dependendo da disponibilidade de luz. A maioria tem seus órgãos 

reprodutivos flutuando na superfície ou aéreos. Exemplos: Myriophyllum, Elodea, 

Egeria, Hydrilla, Vallisneria, Mayaca, Ruppia e a maioria das espécies do gênero 

Potamogeton. 

d) Macrófitas aquáticas submersas livres – são plantas que têm rizóides 

pouco desenvolvidos e que permanecem flutuando submergidas nas águas em 

locais de pouca turbulência. Geralmente ficam presas aos pecíolos e talos das 

macrófitas aquáticas de folhas flutuantes e nos caules das macrófitas emersas. 
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Durante o período reprodutivo emitem flores emersas (exceção da Ceratophyllum). 

Exemplos: Utricularia e Ceratophyllum. 

e) Macrófitas aquáticas flutuantes – são aquelas que flutuam na superfície da 

água. Geralmente seu desenvolvimento máximo ocorre em locais protegidos pelo 

vento. Neste grupo, destacam-se Eichhornia crassipes, Salvinia, Pistia, Lemna e 

Azolla. 

2.3.1. Eicchornia crassipes 

A Eicchornia crassipes ou aguapé (Figura 2.3) é uma macrófita aquática 

flutuante conhecida também como "Jacinto d’água" e no Brasil recebe ainda o nome 

de baronesa e camalote, entre outros. Planta aquática, sua ocorrência se dá 

principalmente em climas tropicais e sub-tropicais, é originária da região Amazônica 

e da bacia dos rios do oeste brasileiro e da região do Pantanal e está presente na 

maioria dos países da América Central e da América Latina.  É encontrada em mais 

de 50 países pelo mundo. 

Vegetal constituído de 95% de água, raízes, rizomas, estolões, pecíolos, 

folhas e inflorescências. Varia em altura desde alguns centímetros até cerca de um 

metro, suspensas na água ou fixas no fundo em águas rasas. A flutuação desta 

macrófita aquática se dá, devido à presença dos pecíolos foliares esponjosos 

inflados com ar que dão à planta um peso específico inferior a um.  

A Eichhornia crassipes é uma macrófita aquática vascular (COOK, 1996), 

monocotiledônea pertencente à família Pontederiaceae ou Pontederiácea, que 

possui 28 espécies, das quais, 21 são do gênero Eichhornia e 5 são nativas do 

Brasil (MOTTA et al., 1984).  

As principais características da Eichhornia crassipes são: raízes fibrosas; 

flores dorsiventrais, cujas pétalas podem apresentar coloração que varia do lilás 

claro até tons de azul ou roxo escuro; folhas de coloração verde escura, brilhante, de 

forma arredondada ou oval, medindo entre 5 e 20 cm de diâmetro (STRANO, 1986).  
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Figura 2.3 - Macrófita aquática Eicchornia crassipes in natura. 

 

A reprodução desta macrófita pode ocorrer de forma sexuada, através das 

sementes, porém, devido aos polinizadores específicos, este processo se dá 

preferencialmente em regiões em que se encontram as plantas nativas. Tudo se 

inicia na época de floração, em outubro, e continua no verão. As flores permanecem 

abertas em torno de dois dias e então, as flores murcham e a haste floral inclina-se 

para dentro da água.  

A principal forma de reprodução é a propagação vegetativa, em que há a 

formação de estalões na base do pecíolo, de onde surgem as novas plantas. Em 

climas mais quentes, como no Brasil, esse processo realiza a formação e expansão 

dos aguapés mais rapidamente, prevalecendo sobre a reprodução sexuada 

(MARTINS, 2005).  

Em se tratando da evapotranspiração da macrófita (quantidade de água 

transpirada pela planta), a evaporação de água é aproximadamente quatro vezes 

maior nas folhas do que a evaporação natural do meio fluvial sem planta (LOW et 

al., 1994). 

Esta macrófita aquática flutuante merece atenção pela habilidade de crescer 

em ambientes altamente tóxicos juntamente com a capacidade de bioacumular 

metais pesados (ESTEVES, 1998) principalmente nas raízes, tornando-se um 

eficiente biossorvente de várias compostos e íons solúveis em água (HOLM, 1980). 

Macrófitas aquáticas de mesma família tem mostrado potencial de redução do 

estado de oxidação de metais (cromo), reduzindo seu efeito tóxico e comprovando 
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sua eficiência como tratamento de águas residuárias (MÓDENES et al., 2010; 

ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2009d). 

2.3.2. Nutrição vegetal 

A nutrição mineral nas plantas é essencial para o crescimento e 

desenvolvimento, e depende além de outros fatores como luz, água, gás carbônico, 

e de um fluxo contínuo de sais minerais. Os minerais embora requeridos em 

pequenas quantidades exercem algumas das principais funções metabólicas da 

célula sendo de fundamental importância. 

 O movimento de nutrientes nas plantas se dá pelo transporte de água e de 

minerais das raízes para as folhas, e ocorre predominantemente nos vasos do 

xilema (transporte a longa distância) até atingir a parte aérea, e sua redistribuição 

pelo floema (transporte a curta distância) (BONATO, 1998). Os nutrientes ditos 

essenciais para a planta precisam satisfazer três critérios: 

i. A planta não pode ser capaz de completar seu ciclo “vital” na ausência do 

elemento mineral; 

ii. A função de certo elemento mineral não pode ser substituído por outro 

elemento mineral;  

iii. O elemento tem que estar diretamente envolvido com o metabolismo da 

planta ou ser requerido numa determinada etapa metabólica.  

Os íons presentes em solução para serem absorvidos, devem estabelecer 

contato com o sistema radicular do vegetal. A maioria dos minerais essenciais é 

transportada na forma de íons inorgânicos: 

i. Cátions: K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+ e Mn2+; 

ii. Ânions: Cl-, SO4
2-, H2PO4

-, H3BO3
- e MoO4

2-. 

O contato dos íons com o sistema radicular pode ser por interceptação 

radicular, fluxo em massa ou ainda por difusão. 

Na interceptação radicular, como o próprio nome sugere, as raízes crescem, 

explorando o ambiente em todas as direções e, assim, entram em contato direto 

com os nutrientes a serem absorvidos. No fluxo em massa, a água absorvida pelas 

plantas flui ao longo de um gradiente de potencial hídrico, arrastando consigo os 

nutrientes dissolvidos na solução para próximo da superfície radicular onde ficam 
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disponíveis para a absorção. O fluxo em massa é influenciado basicamente pela 

concentração do nutriente na solução e pela taxa de transpiração da planta.  

Quando o restabelecimento de um determinado íon pelo solo ou solução é 

menor que a quantidade absorvida pelas raízes ocorre uma redução na sua 

concentração nas proximidades da superfície radicular estabelecendo-se um 

gradiente de concentração ao longo do qual o íon se move. Este processo é 

chamado de difusão (BONATO, 1998).  

Ainda durante o processo de absorção radicular, há gasto de energia 

metabólica, especialmente ATP. Esta ATP é oriunda, em sua grande maioria, da 

hidrólise de carboidratos produzidos pelo processo fotossintético. Assim, é esperado 

que o suprimento de carboidratos da parte aérea para o sistema radicular seja 

indispensável para que a absorção iônica radicular aconteça.  

Há vários fatores que influenciam a absorção de íons. Estes fatores podem 

ser tanto internos como externos. Os internos referem-se aos fatores intrínsecos a 

planta, enquanto que os externos são todos os fatores do meio (tanto bióticos como 

abióticos) que influenciam a absorção de íons.  

A influência do pH, é um efeito externo sobre a absorção de íons; pode ser 

direto quando refere-se à competição entre H+ e os outros cátions (pH ácido), ou 

indireto quando há competição entre OH- com os outros ânions (pH básico).  

O H+ afeta adversamente o mecanismo de transporte de íons, e a 

permeabilidade das membranas celulares. É provável que o decréscimo da 

eficiência da bomba H+-ATPase, que reduz o efluxo de H+ para o exterior celular, 

aumente a absorção passiva de H+. Em conseqüência da absorção passiva de 

prótons há redução do potencial eletroquímico de membrana e consequente inibição 

na absorção de cátions.  

Por outro lado, o excesso de H+ causa também aumento descontrolado na 

permeabilidade da membrana uma vez que ele substitui o cálcio, elemento 

indispensável na manutenção da permeabilidade e integridade da membrana 

plasmática. 

A temperatura constitui-se como um importante fator abiótico determinante na 

atividade metabólica (catálise de enzimas), na adaptabilidade e no crescimento e 

acúmulo de nutrientes das plantas (LARCHER, 2000).  

Outro fator abiótico se traduz na interação dos íons presentes no ambiente 

com a parede celular. A absorção dos íons pelas raízes é determinada 
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primariamente pelo transporte através da membrana plasmática. Algumas 

propriedades físico-químicas dos íons e de outros solutos como, por exemplo, seu 

diâmetro e valência, podem determinar a taxa de transporte na membrana. 

Em ambiente externo (solo ou solução nutritiva), tanto cátions como ânions 

apresentam-se em concentrações e formas diferentes. Durante a absorção, várias 

interações iônicas podem ocorrer, contudo, as principais são inibição e sinergismo.  

a) Inibição: deve-se à redução da taxa de absorção de um determinado 

elemento em virtude da presença de um inibidor. A inibição pode ser competitiva ou 

não competitiva.  

A inibição competitiva ocorre quando o elemento compete com o inibidor pelo 

mesmo sítio ativo do transportador ligado a membrana. Neste tipo de competição a 

inibição imposta pelo inibidor pode ser anulada pelo aumento na concentração do 

elemento.  

Na inibição não competitiva o íon e o inibidor não competem pelo mesmo sítio 

de absorção do transportador. Neste caso o efeito do inibidor não pode ser revertido 

com o aumento na concentração do íon. Para evitar tais competições é imperativo 

que se tenha equilíbrio de nutrientes na solução. 

b) Sinergismo: deve-se ao estímulo positivo na absorção de um elemento pela 

presença de outro.  

2.3.3. Macro e micronutrientes 

Elementos minerais têm funções específicas e essenciais no metabolismo da 

planta; ao lado de fatores tais como luz, água e gás carbônico constituem a matéria 

prima que a maquinária biossintética da célula utiliza para crescer e se desenvolver. 

Dependendo da quantidade requerida de um dado nutriente, o elemento pode ser 

classificado, como macronutriente ou micronutriente.  

Embora apenas de 4 a 6% da matéria seca total de vegetais sejam 

compostas de minerais, estes constituem componentes essenciais das moléculas 

como é o caso das membranas celulares (estruturas orgânicas).  

Um nutriente mineral pode funcionar como um constituinte de uma estrutura 

orgânica, como um ativador de reações enzimáticas, ou como transportador de 

cargas e osmorregulador (BONATO, 1998).  
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Os vegetais para se desenvolver necessitam, além de carbono, hidrogênio e 

oxigênio, outros elementos químicos, em distintas concentrações. Os necessários 

em maior concentração são chamados de macronutrientes (N, K, Ca, Mg, P, S), 

listados na Tabela 2.1, e aqueles que ocorrem em diminutas quantidades, são 

conhecidos como micronutrientes (Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo).   

 

Tabela 2.2 - Principais funções de macronutrientes em plantas. 

Macronutrientes Função 

Nitrogênio (N) 
É essencial na estrutura de todos os aminoácidos e em todas as 

proteínas, sejam elas estruturais ou catalíticas (enzimas). 

Potássio (K) 
Ativador enzimático: na síntese de ATP, na síntese de 

carboidratos, na migração de fotoassimilados, na respiração e 
na síntese de proteínas. 

Cálcio (Ca) 
Tem função estabilizadora da parede celular, no sistema de 
membrana das células, e na lamela média fazendo a ligação 

entre os radicais das pectinas. 

Magnésio (Mg) Tem função estrutural na molécula de clorofila. 

Fósforo (P) 
Sua principal função é a transferência de energia. É estrutural 

nos ácidos nucléicos. 

Enxofre (S) 
É componente estrutural dos aminoácidos sulfurados, como 

cisteína e metionina. 

FONTE: EPSTEIN (1975).   

 

A maioria dos micronutrientes, listados na Tabela 2.2, é constituinte de 

regiões muitas específicas de enzimas (como o centro de reação), tornando-se 

essenciais a baixas concentrações; já os macronutrientes são constituintes naturais 

de proteínas, de todas as enzimas, ácidos nucléicos, e outras macromoléculas.  

Os elementos minerais tais como N, K, Ca, Mg, P e S aparecem em maiores 

concentrações e podem atingir até 5% do peso seco; enquanto que, os 

micronutrientes são encontrados em quantidade reduzidas dentro do corpo do 

vegetal (menos de 0,01%) (EPTEIN, 1975).  

 



Revisão bibliográfica 

 

23 
 

Tabela 2.3 - Principais funções de micronutrientes em plantas. 

Micronutrientes Função 

Cloro (Cl) 
É um co-fator da fotossíntese. Possui um papel fundamental no 

mecanismo regulação do funcionamento dos estômatos. 

Ferro (Fe) 
É um dos componentes estruturais dos citocromos e das 

ferrodoxinas, utilizado na transpiração e na fotossíntese. 

Boro (B) 
Auxilia na formação de complexos orgânicos estáveis, como 

fenóis e boratos, entre outros. 

Manganês (Mn) 
É um dos ativadores enzimáticos da síntese protéica, do Ciclo 

de Krebs, da fotossíntese e da formação de clorofila. 

Zinco (Zn) É um ativador de várias enzimas. 

Cobre (Cu) É um ativador de várias enzimas de oxi-redução. 

Níquel (Ni) 
É essencial à atividade enzimática da uréase, no metabolismo 

do nitrogênio, e de enzimas ligantes do enxofre. 

Molibdênio (Mo) Atua especificamente no metabolismo do nitrogênio. 

FONTE: EPSTEIN (1975).   

 

O crescimento de plantas aquáticas é retardado quando submetidas à 

ambientes desfavoráveis, poluídos ou ainda na ausência de luz solar. Uma maneira 

indireta utilizada para estimar a poluição de águas é o uso de bioindicadores. 

Quando submetidos à testes em águas limpas e poluídas, mostram-se eficientes em 

demonstrar a preferência por ambientes saudáveis e livres de substâncias tóxicas 

como os metais pesados (ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2009e). 

2.4. A fluorescência de raios X por reflexão total 

A análise multielementar instrumental por fluorescência de raios X (XRF) é 

baseada na medida das intensidades dos raios X (número de raios X detectados por 
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unidade de tempo) característicos emitidos pelos elementos químicos componentes 

da amostra, quando devidamente excitada (PEDRALLI et al., 1996).  

A radiação síncrotron por sua vez (SR), é emitida quando um elétron muito 

rápido, próximo da velocidade da luz, interage com um campo magnético. Se os 

elétrons e o campo magnético são suficientemente energéticos, a radiação emitida 

pode ser na forma de raios X. Raios X emitidos por tubos de raios X excitam 

elementos constuintes de amostra a serem analisadas, os quais, por sua vez, 

emitem linhas espectrais com energias características de cada elemento. As 

intensidades das linhas espectrais estão diretamente relacionadas com a 

concentração do elemento na amostra. 

A radiação síncrotron pode ser emitida tangencialmente em anel de 

confinamento eletrônico e captado por linhas de luz localizadas nos vértices do anel. 

Assim a Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (SR-TXRF) é uma técnica 

baseada na irradiação de amostras por um feixe de raios X.  

Os átomos excitados por este meio emitem raios X característicos que podem 

ser detectados e registrados num espectro XRF. As linhas espectrais ou picos deste 

espectro, por uma apropriada interpretação do mesmo, podem ceder informações 

quantitativas da composição elementar de uma determinada amostra.  

Quando raios X incidem sobre um material oticamente plano sob um pequeno 

ângulo de incidência (tipicamente de poucos miliradianos), ou seja, passando 

rasante sobre a superfície, ocorre a reflexão total. Isto que dizer que ao invés de 

penetrar no material, os fótons de raios X somente interagirão com as camadas em 

nanômetros de material na superfície refletora e logo serão refletidos. 

A camada de material que estiver presente na parte superior da superfície 

refletora será irradiada e interagirá com os raios X primários e os refletidos. Desta 

maneira, os efeitos de espalhamento são minimizados e um melhor pico é obtido 

reduzindo os limites de detecção (COSTA et al., 2003). 

A técnica de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total vem sendo aplicada 

em vários estudos que necessitam a determinação multicomponente de elementos 

químicos de interesse, inclusive no campo que se refere ao monitoramento e 

controle ambiental (ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2008; FIORENTIN, 2010; 

MÓDENES et al., 2009; PIETROBELLI et al., 2009; TEXIER, 2002; POTT et al., 

2000). 
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A Figura 2.4 ilustra a linha de luz D09-XRF do Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron em Campinas – São Paulo, local de irradiação de amostras. 

 

Figura 2.4 - Visão panorâmica da Linha de Luz D-09 do Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron. 

 

Nas condições de reflexão total de raios X, é irrelevante o efeito matriz 

(absorção e reforço da radiação) da amostra ou suporte dela no espectro de TXRF, 

não há necessidade de correção do efeito matriz na obtenção da equação 

fundamental da TXRF, resultando numa maior sensibilidade analítica 

(WOBRAUSCHEK, 1998).  

A Equação 2.1 é utilizada para determinar a concentração dos elementos de 

interesse na amostra: 

ii.i .CSI   

 

 

(2.1) 

Onde: 

iI   representa a intensidade para as linhas K ou L de raios-X para o elemento i; 

iC  a concentração do metal; 

iS  a sensibilidade para este elemento.  

Por outro lado, a sensibilidade do espectrômetro SR-TXRF é uma grandeza 

instrumental que engloba todos os parâmetros físicos da fluorescência no alvo, das 

condições do feixe de irradiação, da geometria e da eficiência na detecção 

(ESPINOZA-QUIÑONES, 2007). O posicionamento do alvo (gota de amostra no 

centro do refletor) pode variar de uma medida a outra, alterando o ângulo sólido. 
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Outro problema experimental pode ser a não distribuição uniforme dos elementos no 

alvo.  

A fim de contornar tais problemas experimentais é necessária a introdução de 

um padrão interno na amostra aquosa antes de depositar uma gota (5 μL) no 

refletor, de modo que permita corrigir os erros sistemáticos. Este efeito da geometria 

pode ser corrigido, calculando a intensidade relativa ( i,rI ) para cada elemento em 

relação ao padrão interno adicionado à amostra, conforme apresentado na Equação 

2.2: 

i r,i. r,i,r .CSI   (2.2) 

Onde: 

i. r,S  a sensibilidade relativa do sistema; 

i r,C  a concentração relativa ao padrão. 

Com o intuito de melhorar a precisão e exatidão da sensibilidade elementar 

do instrumental é necessário fazer uso de padrões multielementares em várias 

concentrações e com o maior número de réplicas de cada padrão multielementar. 

Para cada elemento padrão da série, pode-se construir a relação linear entre 

o parâmetro resposta e a concentração do padrão de interesse. O fator de 

proporcionalidade entre a função resposta e a concentração do padrão é a própria 

sensibilidade do instrumento para o elemento químico de interesse, relativo ao 

padrão interno, por exemplo, o elemento químico gálio.  

A sensibilidade é uma função do número atômico (z) ou da energia da linha 

espectral principal (Kα,β) do elemento químico. De posse de valores de sensibilidade 

relativa a um dado padrão interno pode-se construir curvas de calibração do 

equipamento que incide raios X nas amostras e assim aumentar a confiabilidade dos 

resultados obtidos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, são descritos os procedimentos utilizados para preparação 

das soluções padrão de metais, da solução hidropônica de Clark e preparo da 

biomassa. Na sequência é feita a descrição dos testes preliminares aos 

experimentos de bioacumulação. 

É apresentado o procedimento para montagem dos experimentos de 

bioacumulação, tanto da macrófita E. crassipes cultivada em solução hidropônica 

quanto em soluções tóxicas de metais monocomponete e binária, e o procedimento 

das coletas. 

Posteriormente serão apresentadas as metodologias de preparação das 

amostras (aquosas e sólidas) e a metodologia utilizada para análise dos valores de 

concentração, e obtenção das curvas de sensibilidade elementar por SR-TXRF. 

Para finalizar o capítulo, uma descrição sobre análise de espectros, preparação de 

padrões referenciados e as equações para modelagem cinética dos experimentos. 

3.1. Reagentes 

3.1.1. Soluções padrão de metais 

Os agentes tóxicos utilizados nos experimentos de bioacumulação para 

simular efluentes industriais foram os sais dos metais cobre e chumbo. 

Duas soluções padrão (Tabela 3.1), cada uma contendo um íon metálico 

(Cu2+ ou Pb2+) na concentração de 1000 mg L-1, foram preparadas a partir dos 

reagentes: nitrato de cobre (Cu(NO3)2.3H2O) e nitrato de chumbo (Pb(NO3)2).  

Na preparação das soluções de metais e de nutrientes, as vidrarias utilizadas 

foram lavadas com solução de ácido nítrico, padrão analítico, a 25% (v/v) e 

enxaguados sucessivas vezes com água destilada para reduzir o risco de 

contaminações. 
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Tabela 3.1 - Soluções padrão dos íons metálicos Cu2+ e Pb2+ na concentração de 

1000 mg L-1. 

Solução Composto 
Massa 
molar 
[MM] 

Fração 
mássica 
do metal 

[xi] 

Massa 
utilizada do 
composto 

(g) 

Concentração 
final 

(mg L-1) 

Cu2+ (Cu(NO3)2.3H2O) 241,60 0,263 3,801 1000 

Pb2+ (Pb(NO3)2) 331,21 0,626 1,595 1000 

 

Pesou-se 3,801 g de nitrato de cobre e 1,595 g de nitrato de chumbo foram 

pesados, levados à estufa durante um período de 3h e submetidos à temperatura de 

80 ºC para retirada da umidade. Após a secagem, os sais de cobre e chumbo foram 

transferidos para balões volumétricos de 1L, e em seguida, completados seus 

volumes com água deionizada. O pH de cada solução foi medido e a média dos 

valores foi de 5,3. 

3.1.2. Solução hidropônica de Clarck 

O presente estudo utilizou-se de efluente sintético, que contém compostos 

tóxicos e nutritivos. Os nutrientes adicionados são necessários para o crescimento e 

desenvolvimento da macrófita. A solução hidropônica de Clark (CLARCK, 1975) foi 

preparada a partir de seis soluções de macronutrientes de acordo com a Tabela 3.2, 

e uma solução de micronutrientes, conforme Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.2 - Composição das soluções de macronutrientes. 

Solução Composto Massa molar (g mol-1) Concentração (g L-1) 

1 Ca(NO3)2.4H2O 236,15 597,46 

2 KNO3 101,11 131,44 

3 KCl 74,56 37,28 

4 NH4NO3 80,04 72,04 

5 MgSO4.7H2O 246,48 147,88 

6 Ca(H2PO4)2.H2O 252,00 8,59 
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As soluções de macronutrientes foram preparadas em balões volumétricos de 

1 L a partir da dissolução em água destilada dos compostos: nitrato de cálcio, nitrato 

de potássio, cloreto de potássio, nitrato de amônio, sulfato de magnésio e ortofosfato 

de cálcio. 

Para a solução de micronutrientes (Tabela 3.3), os compostos utilizados 

foram: ácido bórico, sulfato de zinco, molibdato de amônio, sulfato de cobre, cloreto 

de manganês e cloreto de ferro. Após pesados, foram adicionados a um balão 

volumétrico de 1L e o volume completado com água destilada. 

 

Tabela 3.3 - Composição da solução de micronutrientes. 

Solução Composto Massa molar (g mol-1) Concentração (g L-1) 

1 

H3BO3 61,83 1,17 

ZnSO4.7H2O 287,54 0,57 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 1235,86 0,11 

CuSO4.5H2O 249,68 0,12 

MnCl2.4H2O 197,91 1,38 

FeCl3.6H2O 270,30 10,81 

3.2. Preparo da biomassa 

A biomassa utilizada nesta pesquisa foi a macrófita aquática E. crassipes 

(Figura 3.1), coletada em tanques de peixes, localizados no Centro de Pesquisas 

Avançadas em Aqüicultura (CPAA), na cidade de Toledo/PR. Somente plantas 

saudáveis foram selecionadas e acondicionadas em caixas de água limpas de  

300L.  

 

Figura 3.1 - Macrófita aquática Eicchornia crassipes coletada no CPAA. 
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3.3. Testes preliminares 

3.3.1. Obtenção dos valores da variação da biomassa 

O teste de crescimento foi realizado para quantificar a variação de biomassa 

da macrófita durante o período de experimento de bioacumulação, a fim de estimar e 

capacidade do recipiente a ser utilizado e a adaptação da macrófita às condições 

experimentais.  

Macrófitas jovens e sadias foram coletadas dos recipientes de cultivo (300 L), 

e em seguida lavadas e enxaguadas com água destilada. Em recipientes plásticos (8 

L) previamente limpos, foram colocadas em média 30 g de mudas de E. crassipes 

em solução hidropônica de Clark, totalizando 18 amostras. 

À solução de cada amostra, foram adicionados 5 mL da solução de 

micronutrientes, descrita na Tabela 3.3; e ainda, das soluções de macronutrientes, 

12,5 mL da solução de nitrato de cálcio, 6,5 mL da solução de nitrato de potássio, 

7,5 mL da solução de cloreto de potássio, 4,5 mL da solução de nitrato de amônio, 

3,0 mL da solução de sulfato de magnésio e 7,5 mL da solução de ortofosfato de 

cálcio. Posteriormente à adição da solução hidropônica de Clark, foi completado o 

volume de cada recipiente com água destilada, totalizando 5 L. 

Após a montagem das 18 amostras do teste de crescimento, os recipientes 

foram acondicionados em estufa de cultivo sendo seis coletas efetuadas durante 20 

dias de experimentação. A fim de evitar as perdas por evaporação, o volume de 

cada recipiente foi mantido constante, e não se fez a reposição de nutrientes.  

As coletas foram realizadas no 1º, 2º, 4 º, 7º, 12º e 20º dia de experimento, 

pois segundo estudos do grupo de pesquisa NBQ (Núcleo de Biotecnologia e 

Desenvolvimento de Processos Químicos – Unioeste) representam de forma 

homogênea o crescimento da planta (ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2008). 

A cada coleta, as macrófitas eram recolhidas dos recipientes, retirado o 

excesso de umidade e posteriormente pesadas em balança analítica. Em seguida, 

era realizada a medida do pH da solução, e coletada uma alíquota de 5 mL. Em 

cada alíquota eram adicionados 5 µL de uma solução de padrão interno Gálio         

(1 g L-1) e acondicionadas em potes previamente higienizados com solução de ácido 

nítrico 25% (v/v). 
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3.3.2. Teste toxicológico 

Em busca de concentrações não tóxicas dos íons de cobre e chumbo em 

estudo, a serem utilizados no experimento de bioacumulação, o desenvolvimento de 

plantas (E. crassipes) em meio tóxico foi monitorado por biotestes preliminares. As 

concentrações utilizadas (ppm) foram: 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 e 10 

para o elemento Cu, 3,0; 5,0 e 10,0 para o elemento Pb e ainda 3,0; 5,0 e 10,0 para 

a mistura binária Cu/Pb. 

Nos biotestes qualitativos laboratoriais, o experimento foi conduzido durante 7 

dias, e em média, 15 g de mudas de E. crassipes foram acondicionadas em 

recipientes plásticos, com capacidade para 2 L de solução.  

Ao todo foram preparadas 15 amostras, cada uma contendo 1,5 L de solução 

com diferentes concentrações de metais.  

À solução de cada amostra, foram adicionados 1,5 mL da solução de 

micronutrientes, descrita na Tabela 3.3; das soluções de macronutrientes, 3,8 mL da 

solução de nitrato de cálcio, 2,0 mL da solução de nitrato de potássio, 0,8 mL da 

solução de cloreto de potássio, 1,4 mL da solução de nitrato de amônio, 0,9 mL da 

solução de sulfato de magnésio, 2,3 mL da solução de ortofosfato de cálcio, e ainda 

íons de cobre e chumbo de acordo com a Tabela 4.2; em seguida foi completado o 

volume de cada recipiente com água destilada, perfazendo 1,5 L de solução.     

Periodicamente a água foi reposta para evitar perdas devido à evaporação e 

valores de pH e temperatura foram monitorados.  

As amostras acima citadas contendo soluções tóxicas de cobre e chumbo 

(monocomponetes e binária), foram avaliadas de forma visual.  

3.3.3. Teste de precipitação 

Sabendo-se que a quantidade de íons precipitados influencia no número de 

sítios ativos disponíveis para adsorção pelas macrófitas, foi realizado o teste de 

precipitação com os íons cobre (ll) e chumbo (ll).  

Foram preparadas três amostras, cada uma contendo 5L de solução 

hidropônica de Clark, já citada no item 3.1.2.; concentração nominal de 2 mg L-1 de 

Cu2+ (amostra 1), 2 mg L-1 de Pb2+ (amostra 2) e 4 mg L-1 de metais na amostra 3, 

sendo metade de cada íon (mistura binária); completado o volume com água 

destilada. 
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O teste foi realizado durante 20 dias em ambiente laboratorial, e as coletas 

foram efetuadas no 2º, 4 º, 7º, 12º e 20º dia. A cada coleta, uma alíquota de 5 mL de 

cada amostra foi retirada da parte superior da solução e adicionado 5 µL da solução 

de padrão interno Gálio (1 g L-1). As alíquotas foram acondicionadas em recipiente 

limpos com solução de ácido nítrico 25% (v/v) para posterior análise pela técnica de 

Fluorescência de Raios X por Reflexão Total. 

3.3.4. Caracterização da macrófita Eicchornia crassipes 

A caracterização dos elementos químicos constituintes da planta é essencial 

para o conhecimento de sua estrutura e comparação do desenvolvimento de uma 

planta sadia com plantas expostas a condições tóxicas. 

Para caracterizar a macrófita aquática Eicchornia crassipes, uma planta sadia 

foi coletada e separada em raízes e folhas. Foi realizado o procedimento de 

preparação da amostra sólida (Item 3.6.2) e posteriormente feita análise SR-TXRF. 

3.4. Montagem dos experimentos de bioacumulação 

Para avaliar o potencial de remoção dos íons Cu (II) e Pb (II) pela Eicchornia 

crassipes, realizaram-se experimentos de bioacumulação. Estes experimentos foram 

utilizados para determinar os modelos cinéticos que melhor representavam as taxas 

de bioacumulação. 

3.4.1. Experimentos de bioacumulação monocomponentes 

3.4.1.1. Bioacumulação de cobre 

Utilizando-se de recipientes plásticos, previamente limpos, com capacidade 

para oito litros de solução, foram preparadas 18 amostras contendo: solução 

hidropônica de Clark (Item 3.1.2); concentração nominal de 2 mg L-1 de Cu2+ e 

completado o volume de 5 L com água destilada. 

Com auxílio de bastões de vidro as soluções foram homogeneizadas, e 

aproximadamente 30 g de macrófitas saudáveis foram acondicionadas em cada 

recipiente. 

Os recipientes foram dispostos em casa de vegetação (Figura 3.2), e 

organizados a fim de facilitar a coleta e a reposição de água, devido às perdas por 
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evaporação. Os nutrientes e soluções metálicas não foram repostos, de modo que 

as plantas pudessem consumir apenas o disponibilizado na solução, e 

posteriormente, o balanço de massa pudesse ser efetuado.  

O experimento foi conduzido durante 20 dias, e coletas efetuadas no 1º, 2º, 

4º, 7º, 12º e 20º dia. 

 

 

Figura 3.2 - Disposição do experimento de bioacumulação de metais, utilizando a 

macrófita Eicchornia crassipes. 

3.4.1.2. Bioacumulação de chumbo 

A montagem do experimento de bioacumulação de íons chumbo foi similar ao 

experimento de cobre (Item 3.4.1.1), contudo a concentração nominal de metal 

adicionada às amostras foi de 2 mg L-1 de Pb2+.  

3.4.2. Experimento de bioacumulação de cobre e chumbo em sistema 

binário 

A montagem do experimento binário foi similar aos experimentos 

monocomponentes (Itens 3.4.1.1 e 3.4.1.2), no entanto as concentrações nominais 

dos metais adicionados às amostras foram de 2 mg L-1 de Pb2+ e 2 mg L-1 de Cu2+, 

totalizando 4 mg L-1 de íons metálicos. 

3.5. Coletas de amostras dos experimentos de bioacumulação 

Cada uma das coletas, nos três experimentos (monocomponentes e binário), 

foram feitas em triplicata. De cada um dos recipientes eram retirados 5 mL da 
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solução e estes foram armazenados em frascos plásticos limpos e foi adicionado 0,5 

mL de ácido nítrico (padrão analítico), sendo cada frasco devidamente etiquetado. 

Na sequência, as plantas foram coletadas manualmente, retirado o excesso 

de água da parte radicular e pesado sua massa úmida total. A planta foi separada 

em folhas e raízes, pesada novamente, e levada à estufa a 80º C por um período de 

24 horas. Posteriormente às 24 h, a massa seca foi pesada e obtido os valores das 

biomassas secas. 

O período de 24 h de secagem a uma temperatura de 80ºC foi estipulado a 

partir de testes preliminares, onde foi monitorado a temperatura durante a secagem 

da macrófita.  

3.6. Preparo das amostras 

3.6.1 Amostras aquosas 

De cada alíquota de 5 mL pré-armazenada (Item 3.5), foi retirado 2 mL, 

acondicionado em frasco plástico, adicionado 20 L de solução do padrão interno 

Gálio (1 g L-1) e homogeneizados.  

Após, 5L das amostras contendo gálio, foram depositadas no centro de 

suporte de acrílico (3 cm de diâmetro e 3 mm de espessura), que foram secos à 

temperatura ambiente, enumerados e acondicionados em estojos esterilizados.  

3.6.2 Amostras sólidas 

Finalizado o procedimento da coleta, foi feita a trituração das biomassas 

(raízes e folhas secas). Do pó fino obtido retirou-se 0,5 g de cada amostra e depois 

de acondicionado em tubo de ensaio foi adicionado 5 mL de ácido nítrico (65%) e 

0,5 mL de peróxido de hidrogênio (35%).  

Os tubos de ensaio foram dispostos em bloco digestor a 100ºC durante 3 

horas. Depois de resfriado, o volume de cada tubo foi quantitativamente transferido 

para balões volumétricos de 10 mL e o volume completado. De cada um destes 

balões foram retirados 2 mL que foram acondicionados em frascos limpos e 

acrescentados 20L de solução do padrão interno Gálio (1 g L-1). 

Em seguida, 5L de amostra foram depositados no centro de um suporte de 

acrílico (3 cm de diâmetro e 3 mm de espessura), secos a temperatura ambiente, 
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enumerados e acondicionados em estojos esterilizados.  Posteriormente, os discos 

foram irradiados no Laboratório Nacional de Luz Síncroton.  

Os procedimentos descritos neste item e no item 3.6.1 encontram-se 

representados na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Esquema do procedimento de coleta e preparação das amostras dos 

experimentos de bioacumulação. 

 

3.7. Medidas SR-TXRF 

Para quantificar as concentrações em níveis traço de vários elementos 

químicos presentes nos experimentos, as medidas de Fluorescência de Raios X por 

Reflexão Total com Radiação Síncrotron (SR-TXRF) foram realizadas no Laboratório 

Nacional de Luz Síncrotron.  

Os raios X foram detectados em um detector de Si(Li), com resolução de 160 

eV, por um feixe monocromático de energia de 14 keV, provinda da linha de luz D09-

XRF. Cada suporte refletor contendo a amostra residual da evaporação foi colocado 

na condição de reflexão total de raios X (Figura 3.4), por meio de dois motores-de-

passo, para deslocamento vertical e angular (rotação do refletor). 

O tempo de irradiação dos padrões mulitelementares, tanto da série K como 

da L, foi de 200 segundos de tempo vivo, com o intuito de minimizar erros 

estatísticos no levantamento das curvas de sensibilidade elementar. Para as demais 
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amostras (água de cultivo e planta digerida) o tempo de irradiação foi fixado em 100 

segundos.  

 

Figura 3.4 - Posicionamento do disco contendo amostra para irradiação por 

Fluorescência de Raios X. 

 

De cada disco-amostra irradiado, foi gerado um espectro SR-TXRF, e estes 

foram analisados fazendo uso do sofware AXIL (VAN ESPEN P. et al., 1986). Na 

Figura 3.5, mostram-se três espectros típicos dos experimentos de bioacumulação 

de metais pela macrófita E. crassipes, após ajustes e manipulação.  
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Figura 3.5 - Espectros de SR-TXRF de amostras do experimento de bioacumulação 

de metais pesados: (A) Fase líquida, (B) Raízes secas e (C) Folhas secas. 

3.7.1. Padrões Multielementares 

Para determinar uma função resposta (sensibilidade elementar) para análises 

SR-TXRF, o limite de detecção para cada elemento metálico precisa ser 

determinado. Com o intuito de se construir curvas de sensibilidade elementar dos 

elementos químicos sensíveis à técnica, padrões multicomponentes de 

concentrações conhecidas foram irradiados. 

Assim, o padrão multielementar Fluka 70002 (Sigma-Aldrich) foi utilizado, cuja 

composição elementar é mostrada na Tabela 3.4.  

Ao todo, seis soluções multielementares foram preparadas, em triplicata, 

incluindo o padrão sem diluição e um branco da água de diluição, de modo a subtrair 

eventuais contaminantes. O padrão interno gálio foi adicionado às soluções em 

concentração fixa de 9,318 mg L-1. 
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Tabela 3.4 - Composição do padrão multielementar Fluka 70002 certificado e suas 

respectivas diluições. 

Elementos 

Concentração (mg L
-1

) 

Padrão 

70002 
D1 

a 
D2 

b
 D3 

c
 D4 

d
 D5 

e
  

Al 50,0 40,9 36,4 31,8 27,3 22,7 

K 100,0 81,8 72,7 63,6 54,5 45,5 

Ca 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Cr 50,0 40,9 36,4 31,8 27,3 22,7 

Mn 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Fe 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Co 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Ni 50,0 40,9 36,4 31,8 27,3 22,7 

Cu 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Zn 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Sr 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Mo 50,0 40,9 36,4 31,8 27,3 22,7 

Ag 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Ba 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Bi 100,0 81,8 72,7 63,6 54,5 45,5 

Pb 100,0 81,8 72,7 63,6 54,5 45,5 

Cd 10,0 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Tl 50,0 40,9 36,4 31,8 27,3 22,7 

* 
fatores de diluição - 

a
 18,2 %; 

b
 27,3 %; 

c
 36,4 %; 

d
 45,5 %; 

e
 54,6 %. 

3.8. Modelagem matemética da cinética de bioacumulação 

Para compreensão do mecanismo de bioacumulação, é necessário o 

desenvolvimento de modelos fenomenológicos, que representem o comportamento 

cinético da remoção dos metais presentes em solução. Neste trabalho, os modelos 

matemáticos foram obtidos a partir de balanços de massa, dos elementos cobre e 

chumbo, no sistema de bioacumulação em batelada (SZYMANSKI N. et al., 2010). 

O balanço de massa global entre a fase aquosa (água e solução nutritiva) e a 

fase sólida (biomassa) do sistema é representado pela Equação 3.1. 

      tqtmtCCV 0   (3.1) 

Onde: 

V  volume da fase líquida (L); 
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 tm  massa úmida da macrófita no tempo t (g); 

 tq  concentração de metal acumulado na biomassa no tempo t (mg g-1); 

0C
 
concentração inicial de metal (mg L-1);

 

 tC  concentração média da fase líquida no tempo t (mg L-1). 

 

A Equação 3.2 representa o comportamento da concentração dos metais (Cu 

e Pb) na fase aquosa ao longo do tempo experimental. 

   
V

trtm

dt

dC 
  

(3.2) 

Onde: 

dt

dC
  variação da concentração do metal na fase aquosa no tempo t         

 (mg d-1); 

 tr  taxa de bioacumulação de metal na biomassa no tempo t (mg g-1d-1). 

 

A remoção de elementos químicos presentes no meio aquoso, tóxicos ao 

metabolismo vegetal, pode afetar o crescimento e desenvolvimento da planta. Este 

efeito deve ser levado em consideração na remoção de cobre e chumbo pela 

macrófita aquática, cultivada em sistemas de bioacumulação monocomponente e 

binário. 

O comportamento cinético da biomassa é representado por um polinômio 

(Equação 3.3). 

  



n

0n

n

n tatm  
(3.3) 

 

Onde: 

na  coeficiente do polinômio; 

t  tempo (d); 

n  número de coletas. 

 

O balanço de massa das espécies metálicas (Cu e Pb), expresso pela 

dependência temporal da taxa de remoção de metal e pela quantidade de sítios 

disponíveis na biomassa viva, são representadas pela Equação 3.4. 
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        trtmtqtm
dt

d
  

(3.4) 

 

Do cálculo diferencial e integral, aplica-se a regra da cadeia à Equação 3.4, 

resultando na Equação 3.5. 

 
    








 .q(t)

dt

dm(t)
t.rtm

tm

1

dt

dq
 (3.5) 

Onde: 

dt

dq
  variação da concentração do metal na biomassa no tempo t (mg d-1); 

 

As Equações 3.2 e 3.5 são utilizadas para representar a remoção dos metais 

cobre e chumbo pela macrófita E. crassipes, cultivada em solução hidropônica de 

Clark. 

Para representar a taxa de bioacumulação (r(t)), termo presente nas 

Equações 3.2, 3.4 e 3.5, quatro modelos cinéticos foram propostos a fim de se obter 

o melhor ajuste aos dados experimentais. 

3.8.1. Modelo de Langmuir Irreversível 

O modelo de Lagmuir Irreversível considera que os sítios de adsorção 

disponíveis estão distribuídos de forma homogênea na superfície do adsorvente e 

que não existe interação entre suas moléculas. Esse modelo, considera que 

somente uma monocamada é formada e que cada sítio é ocupado por apenas uma 

molécula de adsorbato. As moléculas já adsorvidas nos sítios da superfície do 

adsorvente não realizam interações entre si e a energia de cada sítio é igualmente 

distribuída (VOLESKY B., 1990). 

Neste modelo cinético a taxa de bioacumulação é representado pela Equação 

3.6. 

    tC.tqq.k)t(r max  1  (3.6) 

Onde: 

1k  taxa constante de bioacumulação do modelo Irreversível (L mg-1 d-1); 

maxq
 

quantidade máxima de metal acumulado na biomassa (mg g-1). 
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3.8.2. Modelo de Langmuir Reversível 

Neste modelo, é assumido que a adsorção dos metais ocorre em 

monocamada, em uma superfície que contém um número finito de sítios idênticos de 

adsorção. O modelo assume que a energia dispensada para a adsorção dos metais 

sobre a superfície da planta é uniforme, e que não há transmigração do adsorbato 

sobre a extensão da superfície do adsorvente (DORNELLAS M., 2000). 

O modelo reversível difere do irreversível ao admitir remoção e devolução 

parcial do adsorbato ao meio e pode ser representado da seguinte maneira 

(Equação 3.7): 

     )t(C.ktC.tqq.k)t(r dmax  2  (3.7) 

Onde: 

2k  taxa constante de bioacumulação do modelo Reversível   (L mg-1 d-1); 

dk
 
taxa constante de devolução do metal ao meio (L g-1 d-1). 

3.8.3. Modelo de Pseudo-primeira ordem 

O modelo de Lagergren foi o primeiro a ser desenvolvido para um processo 

de sorção de um sistema sólido-líquido. Este é o modelo mais utilizado para 

determinar a taxa de sorção de um soluto em uma solução líquida (AKSU Z., 2001), 

podendo ser representado pela Equação 3.8. 

  tqq.k)t(r eq  3  
(3.8) 

Onde: 

3k  taxa constante de velocidade da reação de Pseudo-primeira ordem (d-1); 

eqq
 
quantidade de metal acumulado no equilíbrio das fases (mg g-1). 

3.8.4. Modelo de Pseudo-segunda ordem  

O modelo de Pseudo-segunda ordem baseia-se também na capacidade de 

sorção do sorvente e é expresso pela Equação 3.9. 

  24 tqqk)t(r eq   (3.9) 

Onde: 
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4k  taxa constante de velocidade da reação de pseudo-segunda ordem          

(g mg-1d-1). 

 

O sistema de equações diferenciais, que descreve o mecanismo de remoção 

e acúmulo de metais, pode ser resolvido empregando-se o Método de Integração de 

Gear’s.  

Além disso, a otimização dos parâmetros cinéticos k e qmáx, foram obtidos por 

meio de um processo iterativo, conhecido como método Downhill Simplex (NELDER 

J. A., MEAD R.; 1965). 

A comparação entre os valores obtidos experimentalmente e os valores 

obtidos pelo método de integração é chamada de Função Objetivo e é representada 

pela Equação 3.10. 

 
n

i

MOD

i

EXP

iOBJ )YY(F  
(3.10) 

 

Quanto menor o valor da Função Objetivo (FO), melhor ajustado à realidade 

experimental estará o modelo proposto, pois a função objetivo compara os valores 

obtidos na análise dos dados experimentais com os valores calculados pelo modelo 

cinético. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo inicia-se com a apresentação dos resultados obtidos nos testes 

preliminares da taxa de crescimento, de toxicidade e de precipitação. Na sequência, 

encontra-se a descrição para obtenção das curvas de sensibilidades elementares 

para as linhas espectrais Kα e Lα.  

Segue-se a determinação das concentrações de macronutrientes, de 

micronutrientes e de metais, tanto para fase aquosa, quanto para fase sólida do 

sistema em estudo. Posteriormente, serão discutidos os valores obtidos de 

concentração de metal e elementos químicos presentes na macrófita, assim como 

na solução de cultivo.  

A taxa de crescimento da Eicchornia crassipes, a massa de metal acumulada 

na biomassa ao longo do tempo de experimento e os valores de concentração, 

serão utilizados para modelar matematicamente a cinética de remoção dos metais 

pela macrófita E. crassipes e determinar os parâmetros cinéticos do processo de 

bioacumulação. 

4.1. Resultados dos testes preliminares 

4.1.1. Variação da biomassa 

A variação da biomassa ( m ); dados os valores iniciais 
im  e finais 

fm  do 

teste de crescimento, foi obtida através da Equação 4.1. O valores da mi e mf são as 

médias de triplicatas experimentais.  

if mmm   (4.1) 

A taxa de crescimento indica o crescimento diário da macrófita, e é expressa 

pela Equação 4.2, sendo: Tx a taxa de crescimento (g d-1) e t = tf - ti , o intervalo de 

tempo (dias). 

t

m
Tx




  (4.2) 
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Na Tabela 4.1 são apresentadas as médias da biomassa inicial e final (mi e 

mf), a variação de biomassa ( m ) e a taxa de crescimento (Tx) nas amostras em 

cultivo contendo apenas solução nutritiva e água destilada, ao longo de 20 dias de 

experimento. 

 

Tabela 4.1 - Aumento da biomassa e taxa de crescimento da E. crassipes cultivada 

em solução hidropônica de Clark. 

T (d) mi (g) mf (g) m (g) Tx (g d-1) 

2 25,1  1,4 27,6  2,4 2,5  0,3 1,3  0,3 

4 31,7  0,8 35,0  2,5 3,3  0,3 0,8  0,1 

7 31,5  0,2 47,9  2,6 16,3  0,9 2,3  0,1 

12 28,4  0,1 51,7  4,4 23,4  2,0 1,9  0,2 

20 30,3  1,1 113,7  9,8 83,5  7,8 4,2  0,4 

 

A taxa de crescimento médio da Eicchornia crassipes quando cultivada em 

solução nutritiva de Clark, foi de 2,1 g d-1. Após medidas de pH, temperatura e 

condutividade, constatou-se que os valores médios ficaram em torno de 3,9, 26,4oC 

e 1303,5 mS/cm, respectivamente. Trabalhos anteriores (ESPINOZA-QUIÑONES et 

al., 2008; ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2009a) descrevem um crescimento 

semelhante de macrófitas aquáticas (E. crassipes, Salvínia auriculata e Pistia 

stratiotes) quando submetidas ao cultivo em solução de Clark. 

A massa inicial média para o teste preliminar de crescimento foi de 29,4 g. 

Este foi o valor utilizado para a massa inicial, no ajuste polinomial que segue. 

Com os dados da Tabela 4.1, ajustou-se um polinômio de quarto grau para 

representar o crescimento da planta (m) em função do tempo (t). O polinômio 

resultante é representado pela Equação 4.3: 

432 006702270299260944029 t.,t.,t.,t.,,)t(m   (4.3) 

 

A partir da Equação 4.3 é possível predizer o comportamento da biomassa da 

macrófita em experimentos com diferentes tomadas de tempo.  
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Figura 4.1 - Comportamento da biomassa de E. crassipes no tempo, quando 

cultivada em solução nutritiva de Clark. 

 

A Figura 4.1, construída com os dados experimentais do teste de 

crescimento, mostra uma satisfatória adaptação da macrófita quando cultivada em 

solução nutritiva, na ausência de compostos tóxicos. O valor de correlação r2= 

0,9999 indica um ótimo ajuste do polinômio aos dados experimentais. 

4.1.2. Resultado do teste toxicológico  

Anteriormente aos experimentos de bioacumulação, foram realizados testes 

toxicológicos que mostraram a resistência das macrófitas submetidas às 

quantidades (Tabela 4.2) de metais da solução nutritiva.  

O teste toxicológico foi avaliado de forma visual e o resultado ao final do 12º 

dia é apresentado na Tabela 4.2. Também foi monitorado os pH e o valor ficou em 

torno de 4,0. 

Em experimentos anteriores (ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2008) constatou-

se semelhante resistência às quantidades tóxicas a que as macrófitas foram 

expostas, ou seja, quando expostas ao metal cromo trivalente e hexavalente 

mantiveram-se em média saudáveis até concentrações de 3 ppm de metal por litro 

de solução. 
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Tabela 4.2 - Diagnose visual das macrófitas, constatado no teste toxicológico após 

12 dias de experimento. 

Amostra 
Concentração nominal (mg L-1) 

Diagnose visual 
Cu2+ Pb2+ 

1 0,25  Saudável 

2 0,50  Saudável 

3 0,75  Saudável 

4 1,00  Saudável 

5 1,50  Saudável 

6 2,00  Saudável 

7 3,00  morta/seca 

8 5,00  morta/seca 

9 10,00  morta/seca 

10  3,0 Saudável 

11  5,0 Saudável 

12  10,0 Saudável 

13 1,0 1,0 viva/amarelada 

14 3,0 3,0 viva/amarelada 

 

Dentre as faixas de concentração de exposição (Tabela 4.2), as plantas 

mostraram uma tolerância e satisfatório crescimento em concentrações de até 2 mg 

L-1 de cobre e até 10 mg L-1 de chumbo.  

As macrófitas não sobreviveram quando submetidas ao cultivo em soluções 

contendo ambos os íons metálicos em concentrações superiores a 3 mg L-1 cada. 

4.1.3. Resultado dos testes de precipitação  

A concentração de cobre e chumbo em mg L-1 ao longo do tempo de 

experimento do teste de precipitação, manteve-se praticamente constante, indicando 
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que não houve a precipitação de quantidades significativas de metal cobre ou 

chumbo. O pH foi monitorado e seu valor ficou em torno de 4,0. 

Observada a não precipitação dos íons de Cu e Pb, sugere-se que todo o 

metal presente na solução aquosa estava disponível para ser 

adsorvido/bioacumulado pela macrófita E. crassipes. 

4.1.4. Caracterização de elementos químicos na macrófita Eicchornia 

crassipes 

Com o intuito de conhecer os elementos químicos constituintes da estrutura 

molecular da biomassa, uma amostra da macrófita E. crassipes; independente dos 

experimentos, foi irradiada, fazendo-se uso da SR-TXRF. 

Na Tabela 4.3 apresentam-se os principais elementos químicos constituintes 

de uma macrófita aquática Eicchornia crassipes jovem e sadia. Alguns nutrientes 

importantes não se apresentam na Tabela 4.3, pois a curva de sensibilidade 

elementar construída neste estudo não fornece a sensibilidade elementar de 

elementos químicos com números atômicos abaixo de 16, impedindo o cálculo da 

concentração.  

 

Tabela 4.3 - Caracterização da macrófita aquática Eicchornia crassipes. 

Elemento químico 
Concentração elementar na biomassa seca (mg kg-1) 

Folha in natura Raíz in natura 

K 7788  1741 3609  807 

Ca 7991  1786 3082  689 

Cr 1,3  0,3 5,4  1,2 

Mn 151  34 445  100 

Fe 164  37 3914  875 

Cu 11  2 25  6 

Zn 52  12 62  14   

Br 13  3 14  3 
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Elementos importantes como os nutrientes Fe, Ca, K e Mn apresentam-se em 

altas concentrações. Também é notada a presença de cobre na constituição natural 

da planta, lembrando que em baixas concentrações o elemento cobre é considerado 

um micronutriente essencial ao crescimento dos organismos vegetais. 

Além de outros metais terem sido quantificados, em especial zinco e cromo, 

apresentaram valores consideráveis. 

Com dados de concentração de elementos químicos variados é possível o 

melhor conhecimento estrutural da planta, a fim de se obter comparações com 

outras plantas cultivadas em ambientes tóxicos. 

O tempo de secagem da macrófita, para que toda a água fosse evaporada e a 

planta seca pudesse ser triturada, foi de 24 horas. O período de 24h de secagem da 

macrófita E. crassipes a 80oC em estufa foi o tempo utilizado no preparo de todas as 

amostras de raízes e folhas dos experimentos de bioacumulação.  

A redução da biomassa, em aproximadamente 90%, é devido à estrutura 

celular das macrófitas ser composta em sua maioria por água.  

4.2. Curvas de sensibilidade elementar  

Com o intuito de obter as curvas de sensibilidade elementar do espectrômetro 

SR-TXRF, amostras de padrões líquidos multielementares foram preparadas da 

mesma forma que as amostras líquidas, conforme Item 3.6.1. As análises dos 

espectros SR-TXRF foram feitas utilizando o software AXIL, o qual permite 

manipular, identificar e quantificar cada linha espectral.  

Fazendo uso da biblioteca de energia e de intensidades das linhas espectrais 

pertencentes a cada elemento químico no programa AXIL, foi identificado o conjunto 

de elementos químicos, por meio das linhas de raios X das séries Kα e Lα. Foi criado 

um modelo de ajuste polinomial com as linhas espectrais dos elementos químicos 

identificados e reduzido o valor do fundo.  

Baseado no método dos mínimos quadrados, cada espectro foi ajustado de 

forma iterativa, descontado o fundo abaixo da área de cada pico, até atingir um valor 

de Chi-quadrado próximo de um. A Figura 4.2 mostra um espectro de SR-TXRF, 

típico de amostras de padrões multielementares, utilizados na construção da curva 

de calibração dos experimentos. 
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Para cada espectro analisado foi obtida uma tabela com resultados, contendo 

informações de identificação do elemento, energia da linha espectral principal, área 

do pico e erro do ajuste.  

 

Figura 4.2 - Espectro típico de padrão multielementar. 

 

A determinação das funções que expressam as sensibilidades de cada 

elemento químico a partir do número atômico foi efetuada após análises por 

fluorescência de raios X de padrões multielementares. Os padrões possuem 

concentrações conhecidas de vários elementos químicos (Tabela 3.4), e se faz 

necessário conhecer os valores das sensibilidades elementares para efetuar o 

cálculo das concentrações dos elementos químicos de interesse. 

A determinação experimental da função sensibilidade elementar (SK,L) é uma 

medida dependente de vários fatores físicos que podem sofrer alterações ao longo 

do tempo de irradiação. Entre eles tem-se a intensidade do feixe, a refletividade do 

suporte, e o ângulo sólido subtendido pelo detector, que podem acarretar erros 

sistemáticos nas medidas de sensibilidade absoluta (ESPINOZA-QUIÕNES, 2007).  

Podem-se contornar estes erros com a introdução de um padrão interno, 

geralmente um elemento químico não presente na amostra, que permita a medida 

da sensibilidade relativa àquela do padrão. 
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A sensibilidade elementar pode ser determinada a partir da sensibilidade 

relativa a um padrão interno, no presente estudo, o Gálio. A Equação 4.4, mostra o 

cálculo da sensibilidade relativa. 

Gaz

zGa
L,K.rel

I.C

I.C
)z(S   (4.4) 

Sendo: 

CGa  concentração do padrão interno Gálio; 

Cz  concentração do elemento pertencente ao padrão multielementar; 

Iz  intensidade fluorescente do elemento químico de interesse; 

IGa  intensidade fluorescente do Gálio. 

 

A Figura 4.3 ilustra o comportamento da curva de sensibilidade elementar 

como função do número atômico para as Linhas Kα, construída com dados 

referentes aos padrões multielementares, seguida da Equação 4.5, obtida por ajuste 

polinomial, que descreve a função sensibilidade para as linhas Kα. O coeficiente de 

correlação (r2= 0,9922) mostra um bom ajuste dos dados experimentais. 

 

Figura 4.3 - Curva de sensibilidade elementar dos padrões multielementares para as 

linhas Kα. 
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44332 100151104929905736811 z.,z.,z,z,,SK

   (4.5) 

 

Para elementos químicos entre o Cr e o Rb a sensibilidade elementar varia 

entre 1,0 e 2,0, sugerindo que nessa região a determinação de concentrações de 

elementos químicos de números atômicos entre 24 e 37 é altamente sensível, pois o 

detector Si(Li) possui uma elevada eficiência para raios X cujas energias vão de 5 a 

12 keV.  

Abaixo do número atômico z=20, há uma queda nos valores, indicando uma 

baixa sensibilidade para elementos leves, por se tratar de uma região de elementos 

químicos cujos raios X característicos (EKα<3 keV) sofrem uma grande atenuação de 

sua intensidade fluorescente pelo meio entre a amostra e o detector. 

Acima do número atômico z=42, a sensibilidade tende a cair devido a alta 

transmissão de raios X através da espessura do detector Si(Li); ou seja, baixa 

eficiência de detecção.  

A eficiência mínima da técnica SR-TXRF está associada a resgatar das 

flutuações estatísticas do fundo espectral, a quantidade mínima que pode ser 

medida pela técnica. Sob reflexão total, é provável esperar que a razão das 

contagens pico foto-elétrico em relação ao fundo seja a maior possível, porém isto 

pode depender da qualidade da superfície do refletor entre outros empecilhos 

experimentais. 

Por outro lado, na região de 1 a 20 keV, é possível detectar elementos 

intermediários ou pesados somente por meio das suas linhas espectrais da série L 

ou M, pois os valores coincidem com essa faixa de energia.  

Fazendo uso de diferentes diluições do padrão multielementar Fluka (Tabela 

3.4), as amostras depois de irradiadas forneceram valores de concentração que 

após convertidos a valores de sensibilidade constituíram a curva de sensibilidade 

elementar para a série L (Figura 4.4).  

Os dados experimentais ajustados a uma função exponencial, mostrada na 

equação 4.6, referem-se a um valor de coeficiente de correlação igual a 0,9902 

indicando o bom ajuste dos dados experimentais à função escolhida.  
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Figura 4.4 - Curva de sensibilidade elementar dos padrões multielementares para as 

linhas Lα. 

 

O valor do coeficiente de correlação próximo a 1 mostra ótimo ajuste da curva 

aos dados experimentais. 

463422 10669110673109129808811 z.,z.,z.,z,,S  L

   (4.6) 

4.3. Determinação das concentrações dos elementos químicos  

As análises dos espectros SR-TXRF foram realizadas usando o software 

AXIL, obtendo-se dados de concentração de vários elementos químicos presentes 

nas soluções de cultivo, folhas e raízes das macrófitas. 

Os valores de concentrações dos elementos químicos presentes na fase 

fluida e na fase sólida foram determinados por meio de polinômios ajustados aos 

dados experimentais. Estes dados foram obtidos a partir das curvas de sensibilidade 

elementar (SK,L), dos valores das intensidades fluorescentes de cada elemento (I(z)) 

e do padrão interno Gálio (IGa).  

Valores médios de concentração dos elementos químicos e cálculos do 

desvio padrão foram determinados com dados de triplicatas experimentais.  

O cálculo da concentração dos elementos químicos para amostras na fase 

aquosa foi baseado na Equação 4.7.  
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)L,K(rel

Ga

Ga

)z(

)z(
S

C

I

I
)gmL(C 1  (4.7) 

Para as amostras em fase sólida (biomassa seca), a concentração dos 

elementos químicos foi determinada por meio dos mesmos parâmetros (SK,L , I(z) , IGa) 

e relacionada ao volume de água destilada, utilizado na diluição do sólido digerido e 

biomassa digerida, a partir da Equação 4.8. 

dig

dil

)L,K(rel

Ga

Ga

)z(

)z(
m

V
.

S

C
.

I

I
)gg(C 1  (4.8) 

Sendo 

CGa  10 µg mL-1; 

Vdil  10 mL; 

mdig  0,5 g. 

 

Na realização dos experimentos de bioacumulação, foram analisadas as 

concentrações de elementos químicos constituintes da solução hidropônica de Clark. 

Também foram determinadas as concentrações dos metais cobre e chumbo, tanto 

em solução como na planta (folhas e raízes).  

São propostos também quatro modelos cinéticos, a saber, Langmuir 

Reversível, Langmuir Irreversível, Pseudo Primeira Ordem e Pseudo Segunda 

Ordem, para simular a remoção de metais pesados cobre e chumbo nos sistemas 

monocomponente e binário em estudo.  

A seguir apresentam-se os resultados obtidos dos cálculos de concentração 

dos elementos químicos, aumento da biomassa ao longo do tempo experimental e 

quantidade máxima absorvida de metal por unidade de biomassa úmida, assim 

como da taxa de remoção do metal (Cu e Pb) pela macrófita.  

4.4. Experimentos de bioacumulação utilizando Eicchornia crassipes 

Os elementos químicos analisados, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu e Zn presentes na 

solução hidropônica, assim como o padrão interno Ga e os metais em estudo (Cu e 

Pb), foram identificados por suas energias características de raios X (linhas 

espectrais Kα e Lα). Entretanto, os raios X de baixa energia correspondente aos 
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elementos químicos leves, tais como C, N, O, entre outros, encontram-se abaixo do 

limite mínimo de energia do espectro de TXRF.  

Por terem suas energias abaixo do limite de detecção do equipamento, estes 

não foram identificados pela técnica. 

Elementos como Si, S, P, Cl não foram analisados, pois a curva de calibração 

(sensibilidade do equipamento) não quantifica elementos de baixa energia. Tais 

elementos foram identificados pela técnica TXRF, porém não quantificados. 

Adicionalmente, na faixa de energia de raios X de 2-16 keV (19 ≤ z ≤ 38 para 

elementos leves e 42 ≤ z ≤ 82 para elementos pesados) é possível identificar 19 

elementos leves e pelo menos 40 elementos pesados. Contudo, somente 9 

elementos (K, Ca, Ti, Mn, Fe, Zn, Cu, Pb e Ga) foram quantificados, pois 

apresentavam linhas espectrais intensas, ou seja, alta energia no espectro de TXRF, 

proporcionais às suas concentrações. 

Outros elementos químicos, de concentrações baixas, possivelmente 

inferiores ao limite de detecção da técnica, não foram observadas/quantificadas 

devido à intensidade de suas linhas espectrais ficarem abaixo de picos ou linhas 

espectrais mais intensas.  

Durante 20 dias de experimentos monocomponentes e binário, foram 

identificados e quantificados, tanto para fase aquosa (solução nutritiva e água 

destilada) quanto para a biomassa úmida (raízes e folhas), os micronutrientes Fe, 

Mn, Cu e Zn, e os macronutrientes K e Ca.  

Da composição química da água destilada utilizada nos experimentos, 

também foi quantificada a concentração de titânio. 

A seguir apresentam-se os resultados obtidos dos experimentos de 

bioacumulação. 

4.4.1. Experimento de bioacumulação em sistema monocomponente de 

cobre 

As Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6, apresentam as concentrações dos principais 

constituintes químicos identificados pela técnica SR-TXRF, no experimento de 

bioacumulação em sistema monocomponente de cobre.  
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Tabela 4.4 - Concentração dos principais elementos químicos presentes na fase 

aquosa do experimento de bioacumulação monocomponente de cobre. 

 

Os valores de concentração dos elementos químicos Ti, Mn, Fe e Zn na 

solução de cultivo, mantiveram-se praticamente constantes ao longo dos 20 dias do 

experimento monocomponente de cobre. 

O potássio é essencial ao metabolismo vegetal por ser responsável pela 

síntese de ATP, de proteínas e de carboidratos, e ainda ativador enzimático na 

respiração celular. E o cálcio, possui função estabilizadora da parede celular e das 

membranas das células, e ainda na lamela média, fazendo a ligação entre os 

radicais das pectinas.  

Percebe-se então um equilíbrio nos valores de concentração dos elementos 

que compõem a fase aquosa do sistema batelada de cobre. Este fato indica que a 

presença do micronutriente Cu, que neste estudo esteve presente em quantidades 

tóxicas, não alterou a composição química da fase aquosa, ou seja, não ocorreram 

reações entre nutrientes e o metal cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg L-1) 

K Ca Ti Mn Fe Zn 

0 9,57 24,22 0,02 0,07 0,61 0,12 

2 6,99 17,11 0,02 0,06 0,56 0,17 

4 6,50 17,70 0,02 0,06 0,44 0,20 

7 6,06 14,94 0,01 0,07 0,25 0,14 

12 8,31 22,12 0,02 0,07 0,53 0,22 

20 11,49 31,59 0,02 0,11 0,61 0,15 
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Tabela 4.5 - Concentração dos principais elementos químicos presentes nas raízes 

da E. crassipes do experimento de bioacumulação monocomponente de cobre. 

* Valores de concentração na biomassa úmida 

 

Nas raízes e folhas das macrófitas coletadas durante o experimento 

monocomponente de cobre, percebe-se a redução das concentrações de titânio e 

manganês. 

Responsável pela ativação de enzimas utilizadas na síntese protéica, no Ciclo 

de Krebs, na fotossíntese e na formação da clorofila, o manganês mostrou-se 

presente em altas concentrações.  

Ao decorrer dos experimentos, a concentração do elemento químico 

manganês diminuiu drasticamente, fato que contribui para o possível desequilíbrio 

das funções energéticas essenciais ao metabolismo da planta. 

Segundo a Tabela 4.5, o metal zinco, responsável pela síntese de várias 

enzimas, apresentou aumento na sua concentração até o 12° dia, reduzindo seu 

valor no 20º dia de experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg kg-1) 

K* Ca* Ti* Mn* Fe* Zn* 

0 3609 3082 397 445 3914 25 

2 6974 2721 12 23 1485 825 

4 10005 4180 8 35 2123 849 

7 4079 3620 23 60 1972 1201 

12 3601 4040 12 25 1907 2685 

20 4321 2806 26 31 2715 892 
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Tabela 4.6 - Concentração dos principais elementos químicos presentes nas folhas 

da E. crassipes do experimento de bioacumulação monocomponente de cobre. 

* Valores de concentração na biomassa úmida 

 

Os macronutrientes K e Ca nas folhas de E. crassipes (Tabela 4.6), 

apresentam altas concentrações quando comparados aos micronutrientes Mn, Fe e 

Zn. É esperado que maiores concentrações de macronutrientes estejam presentes 

na planta, pois estes representam 5% em peso da composição química da macrófita. 

Já os micronutrientes, são encontrados em quantidades reduzidas, com 

aproximadamente 0,01 % em peso. 

O elemento químico titânio, reduziu quase que totalmente sua concentração 

nas folhas da planta durante experimento monocomponente de cobre, enquanto 

zinco oscilou para mais e para menos seus valores de concentração. 

Na Tabela 4.7 é apresentado o comportamento da concentração de cobre nas 

raízes e folhas da macrófita, assim como na solução de cultivo. 

O cobre é considerado um micronutriente quando disponibilizado à planta em 

quantidades essenciais, distribui-se das raízes às folhas do vegetal. Quando 

presente em quantidades tóxicas, assim como micronutriente, menores 

concentrações de cobre encontrem-se nas folhas da macrófita, pois nas raízes é 

onde há maior absorção de nutrientes por conseqüência do contato da fase aquosa 

com a parte radicular da planta. Assim, maiores concentrações do elemento são 

quantificadas nas raízes. 

Quando um metal potencialmente tóxico, porém nutriente essencial ao 

metabolismo vegetal encontra-se disponível à planta, pode-se esperar que ocorra 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg kg-1) 

K* Ca* Ti* Mn* Fe* Zn* 

0 7788 7991 15 152 164 52 

2 5405 2105 2 37 59 91 

4 2230 1580 2 26 47 46 

7 2092 3130 2 42 48 86 

12 7047 3843 2 44 92 80 

20 5589 1499 1 21 87 41 
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bioacumulação, pois o mecanismo ocorrerá naturalmente a fim de que o metal 

participe dos processos metabólicos da planta. 

 

Tabela 4.7 - Concentração de cobre na solução de cultivo, raízes e folhas da 

macrófita, ao longo do tempo no experimento monocomponente de cobre. 

T(d) 

Concentração de cobre 

(µg g-1) (mg L-1) 

folhas* raízes* solução 

0 11 ± 2 25 ± 6 0,87 ± 0,05 

2 78 ± 10 825 ± 80 0,68 ± 0,03 

4 39 ± 7 849 ± 5 0,63 ± 0,02 

7 179 ± 31 1201 ± 289 0,58 ± 0,03 

12 302 ± 24 2685 ± 883 0,52 ± 0,10 

20 165 ± 12 892 ± 95 0,43 ± 0,02 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

 

De acordo com a Tabela 4.7, verifica-se que os valores de concentração de 

cobre na solução reduziram, ao longo do tempo de experimento monocomponente, 

de 0,87 mg L-1 para 0,43 mg L-1. Nas folhas e raízes das macrófitas, percebe-se o 

aumento das quantidades do metal, indicando a transferência de cobre da fase 

aquosa para a fase sólida. 

O potencial de remoção da macrófita E. crassipes em solução nutritiva 

contendo íons de cobre foi de 51%.  

 

4.4.2. Experimento de bioacumulação em sistema monocomponente de 

chumbo 

Para o sistema de bioacumulação de chumbo, monitorado durante 20 dias, é 

apresentado nas Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10 as concentrações dos principais elementos 

químicos identificados pela técnica SR-TXRF, tanto para fase aquosa quanto para a 

biomassa úmida.  

Valores de concentração de vários nutrientes, como K, Ca, Fe, Mn e Zn 

apresentam-se na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 - Concentração dos principais elementos químicos na fase aquosa no 

experimento de bioacumulação monocomponente de chumbo. 

 

O potássio tem seus valores drasticamente reduzidos enquanto o cálcio 

aumenta sua concentração durante os 20 dias de experimento.  

Por ser um macronutriente essencial na síntese de ATP, o potássio 

possivelmente foi requerido pelo vegetal para suprir o esforço energético utilizado na 

remoção do metal chumbo. 

Na Tabela 4.8, titânio mantém sua concentração praticamente constante, 

enquanto manganês e ferro diminuem suas quantidades. Na fase aquosa do 

experimento monocomponente Pb, o nutriente zinco oscila seus valores de 

concentração. 

 

Tabela 4.9 - Concentração dos principais elementos químicos nas raízes da E. 

crassipes no experimento de bioacumulação monocomponente de chumbo. 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg L-1) 

K Ca Ti Mn Fe Zn 

0 18,69 0,05 0,01 0,07 0,89 0,14 

2 7,24 17,85 0,01 0,06 0,27 0,32 

4 5,80 16,39 0,02 0,06 0,31 0,34 

7 6,92 17,48 0,01 0,05 0,14 0,23 

12 8,95 30,13 0,03 0,14 0,27 0,29 

20 1,91 29,05 0,02 0,03 0,27 0,18 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg kg-1) 

K* Ca* Ti* Mn* Fe* Zn* 

0 3609 3082 396,9 445 3914 62 

2 10338 1889 0,0 15 1852 105 

4 8561 1263 0,0 12 1070 69 

7 4025 717 3,9 8 766 56 

12 4564 923 9,1 11 792 66 

20 7584 1149 3,4 19 493 35 
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Nas raízes e folhas das amostras coletadas, do sistema monocomponente de 

chumbo, K não reduziu seus valores de concentração ao longo dos vinte dias de 

monitoramento. O cálcio, titânio e manganês, nas raízes e folhas, reduziram seus 

valores de concentração. 

O metal zinco, presente na composição química da macrófita, variou suas 

concentrações no período experimental (Tabelas 4.9 e 4.10). O micronutriente ferro 

diminuiu sua quantidade nas raízes, durante o tempo experimental. A redução nos 

valores de concentração do ferro pode ocasionar disfunções estruturais ou ainda 

interferir na transpiração e fotossíntese do vegetal. 

 

Tabela 4.10 - Concentração dos principais elementos químicos nas folhas da E. 

crassipes no experimento de bioacumulação monocomponente de chumbo. 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

 

A Tabela 4.11 apresenta valores de concentração de do elemento chumbo em 

duas fases, aquosa e sólida. A solução nutritiva, fase aquosa, representada o 

comportamento da concentração de chumbo ao longo dos 20 dias de experimento, 

assim como a concentração nas folhas e raízes da planta representam a fase sólida 

analisada no experimento de bioacumulacão monocomponete de chumbo.  

 

 

 

 

 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg kg-1) 

K* Ca* Ti* Mn* Fe* Zn* 

0 7788 7991 15,1 152 164 52 

2 2806 1569 0,1 41 94 59 

4 3955 2003 0,4 39 59 94 

7 4955 2617 0,8 83 97 140 

12 11247 2957 0,0 73 102 152 

20 6833 2750 8,1 49 108 100 
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Tabela 4.11 - Concentração de chumbo na solução de cultivo, raízes e folhas da 

macrófita, ao longo do tempo no experimento monocomponente de chumbo. 

T(d) 

Concentração de Chumbo 

(µg g-1) (mg L-1) 

folhas* raízes* solução 

0 nd nd 1,70 ± 0,13 

2 2610 ± 218 7638 ± 1292 1,01 ± 0,02 

4 1416 ± 121 10573 ± 288 0,68 ± 0,06 

7 1545 ± 60 12325 ± 877 0,64 ± 0,02 

12 1498 ± 44 10953 ± 399 0,71 ± 0,02 

20 1492 ± 131 13277 ± 1935 0,18 ± 0,10 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

nd: não detectado 

 

Na Tabela 4.11. é possível perceber a ausência do metal chumbo na 

macrófita E. crassipes in natura e sabemos que nas condições experimentais a que 

a planta foi exposta, não há precipitação dos íons Pb. Isto é indicativo de que todo o 

metal adicionado à solução de cultivo esteve disponível à remoção pela planta.  

Para o experimento monocomponente de chumbo, a porcentagem de 

remoção do metal da fase aquosa para fase sólida foi de 89%, evidenciando a 

transferência de massa do metal, da fase aquosa para fase sólida.  

Diante dos resultados de remoção de cobre e chumbo pela macrófita E. 

crassipes nos experimentos monocomponentes, a redução de 90% da concentração 

de chumbo da fase aquosa, mostra a forte afinidade da planta pelo metal Pb, visto 

que no teste toxicológico a planta suportou concentrações de até 10 mg L-1 e se 

manteve saudável. O cobre, considerado um nutriente para o metabolismo vegetal, 

foi removido em menor porcentagem (51%). 

 

4.5. Experimento de bioacumulação para o sistema binário Cu-Pb  

Nas Tabelas 4.12, 4.13 e 4.14, apresentam-se as concentrações dos 

elementos químicos identificados no experimento binário cobre/chumbo, ao longo do 

tempo de experimento, tanto para fase aquosa quanto para a biomassa úmida. 
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Tabela 4.12 - Concentração dos principais elementos químicos na fase aquosa do 

experimento de bioacumulação em sitema binário Cu-Pb. 

 

Observa-se na Tabela 4.12, decréscimo de 65% na concentração de potássio 

e aumento de 99% na concentração de cálcio, na fase aquosa do experimento 

binário Cu-Pb. Isto mostra maior disponibilidade de K para planta e redução da 

necessidade do nutriente Ca para a macrófita. A concentração do nutriente ferro 

diminui ao longo do tempo experimental, enquanto Ti, Zn e Mn em geral, aumentam. 

 

Tabela 4.13 - Concentração dos principais elementos químicos nas raízes da E. 

crassipes no experimento de bioacumulação em sitema binário Cu-Pb. 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

 

Nas raízes da planta no experimento binário, com exceção do Fe, os demais 

elementos reduziram suas concentrações. Na parte aérea (folhas), tanto K e Fe 

quanto Ti aumentaram suas concentrações, enquanto Zn, Mn e Ti oscilaram do valor 

inicialmente medido. 

 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg L-1) 

K Ca Ti Mn Fe Zn 

0 25,54 0,13 0,00 0,09 1,49 0,13 

2 9,96 27,39 0,00 0,07 0,74 0,09 

4 7,78 20,72 0,03 0,06 0,22 0,11 

7 6,84 17,77 0,04 0,06 0,41 0,12 

12 6,11 16,41 0,01 0,07 0,18 0,09 

20 8,85 27,86 0,07 0,12 0,66 0,19 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg kg-1) 

K* Ca* Ti* Mn* Fe* Zn* 

0 3609 3082 397 445 3914 62 

2 3670 3424 10 42 1683 60 

4 18774 2117 0 37 1486 105 

7 17331 2406 0 23 1909 74 

12 20230 2785 0 49 2226 62 

20 767 1078 245 44 5222 32 
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Tabela 4.14 - Concentração dos principais elementos químicos nas folhas da E. 

crassipes no experimento de bioacumulação em sitema binário Cu-Pb. 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

 

Foi verificado, nos experimentos de bioacumulação, tanto monocomponente 

como binário, que em todas as coletas iniciais de macrófita, o manganês foi 

quantificado em altas concentrações. 

As Tabelas 4.15 e 4.16 apresentam valores de concentração de cobre e 

chumbo, respectivamente, nas folhas e raízes da planta (experimento binário Cu-

Pb), assim como na solução nutritiva. 

 

Tabela 4.15 - Concentração de cobre na solução de cultivo, raízes e folhas da 

macrófita, ao longo do tempo no experimento de bioacumulação em sitema binário 

Cu-Pb. 

T(d) 

Concentração de cobre (sistema binário) 

(µg g-1) (mg L-1) 

folhas* raízes* solução 

0 11 ± 2 25 ± 6 0,87 ± 0,07 

2 70 ± 21 451 ± 7 0,63 ± 0,03 

4 73 ± 24 474 ± 24 0,61 ± 0,04 

7 82 ± 34 719 ± 55 0,59 ± 0,04 

12 53 ± 14 1711 ± 62 0,60 ± 0,02 

20 250 ± 75 678 ± 96 0,44 ± 0,06 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

 

T(d) 
Concentração dos elementos (mg kg-1) 

K* Ca* Ti* Mn* Fe* Zn* 

0 7788 7991 15 152 164 52 

2 4609 1723 1 29 49 252 

4 2770 1720 0 21 288 52 

7 4749 2112 0 31 66 66 

12 3173 1257 0 25 48 33 

20 13714 2056 33 34 746 39 
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Tabela 4.16 - Concentração de chumbo na solução de cultivo, raízes e folhas da 

macrófita, ao longo do tempo no experimento de bioacumulação em sitema binário 

Cu-Pb. 

T(d) 

Concentração de chumbo (sistema binário) 

(µg g-1) (mg L-1) 

folhas* raízes* solução 

0 nd nd 1,33 ± 0,12 

2 568 ± 267 2709 ± 251 0,69 ± 0,02 

4 600 ± 120 3087 ± 154 0,69 ± 0,02 

7 602 ± 130 3594 ± 7 0,65 ± 0,04 

12 539 ± 300 3004 ± 79 0,64 ± 0,05 

20 776 ± 115 2773 ± 37 0,31 ± 0,05 

* Valores de concentração da biomassa úmida 

nd: não detectado 

 

Verificou-se pelas Tabelas 4.15 e 4.16, a redução dos valores de 

concentração na solução, tanto para o cobre como o chumbo, em 49% e 77%, 

respectivamente. 

Nas raízes da planta submetida ao cultivo na presença de chumbo, os valores 

de concentração do Pb, aumentaram até o sétimo dia de experimento e 

posteriormente reduziram a valores próximos dos iniciais. 

Assim como nos experimentos monocomponentes, é esperado que maiores 

concentrações dos metais estejam presentes nas raízes da macrófita. Para que o 

metal encontre-se na parte aérea da planta, faz-se necessário a 

absorção/incorporação da substância pelo metabolismo vegetal.  

Portanto, é possível perceber que em sistemas binários (Cu-Pb), a 

bioacumulação dos metais é tão efetiva quanto em sistemas monocomponentes. O 

cobre foi removido em torno de 50% e a remoção do metal chumbo ultrapassou 

75%, em ambos os experimentos. 

4.6. Modelos matemáticos ajustados 

A cinética do processo de bioacumulação foi modelada a partir do balanço de 

massa do sistema (Equação 3.1), do balanço de massa para as espécies metálicas 
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(Equação 3.4) e ainda do polinômio que representa o comportamento da biomassa 

(Equação 3.3).  

De posse dos modelos cinéticos escolhidos para representar a taxa de 

remoção das espécies metálicas (Cu e Pb) do meio aquoso, recorre-se à utilização 

de uma rotina computacional para a resolução das equações diferenciais (Equações 

3.4 e 3.5), bem como a otimização dos parâmetros a partir dos dados experimentais. 

Em cada experimento, monocomponente ou binário, a partir dos dados de 

concentração de metal, da quantidade de metal acumulada na biomassa da 

macrófita e do crescimento da planta, foi possível ajustar modelos matemáticos.  

A partir dos modelos ajustados, é possível obter parâmetros cinéticos que 

representam o processo de bioacumulação de metais cobre e chumbo pela 

macrófita aquática E. crassipes. 

4.6.1. Modelagem matemática para o experimento de bioacumulação 

monocomponente de cobre  

Na Tabela 4.17 são apresentados os valores de concentração de cobre, tanto 

para fase aquosa (C(t)) quanto para fase sólida (q(t)) e o crescimento da planta 

(m(t)). Os valores representam as médias das medidas de triplicatas experimentais. 

 

Tabela 4.17 – Valores de concentração ao longo do tempo e comportamento da 

biomassa de E. crassipes no experimento monocomponente cobre. 

T (d) m (t) (g) C(t) (mg L-1) q(t) (mg g-1) 

0 25,8 ± 2,3 0,87 ± 0,05 0 ± 0 

2 30,4 ± 3,8 0,68 ± 0,03 0,031 ± 0,03 

4 33,6 ± 3,1 0,63 ± 0,02 0,036 ± 0,03 

7 37,2 ± 1,3 0,58 ± 0,03 0,042 ± 0,03 

12 36,6 ± 0,3 0,52 ± 0,10 0,046 ± 0,09 

20 64,4 ± 6,2 0,43 ± 0,02 0,034 ± 0,01 

 

Com os dados da Tabela 4.17, ajustou-se um polinômio para representar o 

crescimento da planta em meio à solução contendo cobre (mCu), ao longo do tempo 

(t). O polinômio resultante é representado pela Equação 4.9: 
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32 02005180270429025 t.,t.,t.,,)t(mCu   (4.9) 

 

O ajuste polinomial feito para a Equação 4.9 apresentou como coeficiente de 

corelação o valor de r2=0,9624, indicando um bom ajuste do polinômio aos dados 

experimentais.  

A taxa de crescimento médio da Eicchornia crassipes quando cultivada em 

solução nutritiva de Clark, foi de 2,1 g d-1, e quando cultivada em ambiente tóxico 

contendo metal cobre, sua taxa de crescimento foi aproximadamente 2,0 g d-1, ou 

seja, valores próximos, indicativo de igual crescimento em ambos os ambientes. 

O metal cobre presente em maiores quantidades, junto à solução hidropônica, 

não afetou o crescimento da macrófita durante o experimento de bioacumulação. A 

este fato, pode-se associar a função nutritiva que o metal exerce no metabolismo da 

planta quando disponibilizado em menores quantidades. 

O ajuste polinomial feito a partir dos dados de biomassa da macrófita, no 

experimento monocomponente cobre, é apresentado na Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 - Crescimento da macrófita E. crassipes no experimento de 

bioacumulação monocomponente de cobre. 

 

Para o experimento monocomponente cobre, os parâmetros cinéticos 

estimados pelo emprego das Equações 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, referentes aos modelos 

de cinética de Langmuir Irreversível, Langmuir Reversível, Pseudo-primeira ordem e 
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Pseudo-segunda ordem, respectivamente, bem como os valores da função objetivo, 

estão apresentados na Tabela 4.18.  

Na Tabela 4.18, segundo modelo de Lagmuir Irreversível, a quantidade de 

metal acumulado na macrófita foi de 3,41 mg g-1 de cobre no experimento de 

bioacumulação monocomponente. 

 

Tabela 4.18 - Bioacumulação de cobre pela E. crassipes no experimento 

monocomponente, representada por parâmetros cinéticos e estatístico. 

Modelo cinético 
q(t) 

 (mg g-1) 
ki(t) 

kd 

(L g-1 d-1) 
(FO) 

Langmuir Irreversível 3,4125 0,0400 a  0,000169 

Langmuir Reversível 3,4829 0,0428 a 0,0116 0,000171 

Pseudo-primeira ordem 1,2401 0,0416 b  0,000180 

Pseudo-segunda ordem 8,8359 0,0524 c  0,000190 

a
 k1 e k2 (L mg

-1
d

-1
)  

b 
k3 (d

-1
)  

c
 k4 (g mg

-1
 d

-1
) 

 

Segundo ESPINOZA-QUIÑONES et al, 2009d, a macrófita aquática flutuante 

Pistia stratiotes acumulou 0,1140 mg de chumbo g-1 de planta para o mesmo modelo 

proposto em experimentos similares.  

A macrófita E. crassipes possui raízes longas e espessas se comparada à 

macrófita P. stratiotes, é esperado a maior remoção de substâncias químicas pela 

planta que possui maior contato da parte radicular de sua estrutura com a fase 

aquosa a que está exposta. 

A cinética de bioacumulação para o experimento monocomponente cobre, 

segundo os modelos de Langmuir Irreversível, Langmuir Reversível, Pseudo-

primeira ordem e Pseudo-segunda ordem, é apresentada na Figura 4.6. 
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a) 

 
b) 

 

Figura 4.6 - Concentração de cobre: a) fase aquosa (solução de cultivo); b) fase 

sólida (macrófita E. crassipes) 

 

Quanto menor o valor da Função Objetivo, melhor ajustado à realidade 

experimental estará o modelo proposto, FO = 0,000169 para o experimento 

monocomponente Cu indica que o melhor modelo proposto foi o de Langmuir 

Irreversível.  
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Entretanto, os valores encontrados para o parâmetro estatístico FO, foram 

muito próximos em cada modelo proposto, se considerado a grandeza dos valores. 

Os quatro modelos propostos ajustaram-se similarmente aos dados experimentais. 

4.6.2. Modelagem matemática para o experimento de bioacumulação 

monocomponente de chumbo  

Os valores de biomassa e concentração de chumbo, obtidos no experimento 

de bioacumulação de Pb, representam médias das medidas de triplicatas 

experimentais.  

A Tabela 4.19 apresenta quantidades de concentração de chumbo tanto para 

fase aquosa (C(t)) quanto para fase sólida (q(t)), e o crescimento da planta (m(t)). 

 

Tabela 4.19 - Valores de concentração ao longo do tempo e comportamento da 

biomassa de E. crassipes no experimento monocomponente chumbo. 

T m (t) C(t) q(t) 

(d) (g) (mg L-1) (mg g-1) 

0 30,0 ± 2,3 1,70 ± 0,13 0 ± 0 

2 33,5 ± 6,5 1,01 ± 0,02 0,108 ± 0,21 

4 34,1 ± 4,4 0,68 ± 0,06 0,147 ± 0,23 

7 41,7 ± 1,1 0,64 ± 0,02 0,125 ±0,50 

12 66,5 ± 2,7 0,71 ± 0,02 0,740 ± 0,40 

20 139,9 ± 7,5 0,18 ± 0,10 0,540 ± 0,40 

 

O ajuste polinomial feito a partir dos dados da Tabela 4.19, é apresentado na 

Equação 4.10. 

32 00302110025018030 t.,t.,t.,,)t(mPb   (4.10) 

Onde:  

mPb(t)  crescimento da macrófita ao longo do tempo, no experimento de 

bioacumulação monocomponente de chumbo (g). 

 

A Equação 4.10 apresentou como coeficiente de correlação o valor de 

r2=0,9986, indicando ótimo ajuste do polinômio aos dados experimentais. A Figura 
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4.7 representa o crescimento da macrófita ao longo do tempo no experimento de 

bioacumulação monocomponente de chumbo. 

 

Figura 4.7 - Crescimento da macrófita E. crassipes no experimento de 

bioacumulação monocomponente de chumbo. 

 

Do crescimento da macrófita E. crassipes, quando cultivada em ambiente 

tóxico contendo metal chumbo, percebe-se uma boa adaptação da planta ao meio 

exposto. Sua massa aumentou em mais de 4 vezes, se comparada com o valor 

inicial.  

A taxa de crescimento da macrófita E. crassipes em ambiente contaminado 

pelo metal chumbo, superou valores próximos a 2,0 g d-1 obtidos nos experimentos 

anteriores, seu valor foi de 5,5 g d-1. Segundo ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2009d, 

a mesma macrófita quando submetida ao cultivo em ambiente contaminado pelo 

metal cromo, cresceu em média 5,0 g d-1. 

Os modelos cinéticos de Langmuir Irreversível, Langmuir Reversível, Pseudo-

primeira ordem e Pseudo-segunda ordem, representados pelos valores dos 

parâmetros k e qmáx, bem como os valores da função objetivo (FO) estão 

apresentados na Tabela 4.20.  
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Tabela 4.20 - Bioacumulação de chumbo pela E. crassipes no experimento 

monocomponente, representada pelos parâmetros cinéticos e estatístico. 

Modelo cinético 
q(t) 

 (mg g-1) 
ki(t) 

kd 

(L g-1 d-1) 
 (FO) 

Langmuir Irreversível 0,0021 13,5164a  0,000252 

Langmuir Reversível 0,0495 10,6412a 0,4940 0,000285 

Pseudo-primeira ordem 1,1868 0,1220b  0,002757 

Pseudo-segunda ordem 1,2099 0,1996c  0,002315 
a
 k1 e k2 (L mg

-1
d

-1
)  

b 
k3 (d

-1
)  

c
 k4 (g mg

-1
 d

-1
) 

 

A cinética de bioacumulação para o experimento monocomponente chumbo, 

segundo os modelos de Langmuir Irreversível, Langmuir Reversível, Pseudo-

primeira ordem e Pseudo-segunda ordem, é apresentada na Figura 4.8 e 4.9. 

 

a) 

 

Figura 4.8 - Concentração de chumbo: a) fase aquosa (solução de cultivo); b) fase 

sólida (macrófita E. crassipes). 

. 
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b) 

 

Figura 4.8 (continuação)  – Concentração de chumbo: a) fase aquosa (solução de 

cultivo); b) fase sólida (macrófita E. crassipes). 

 

Para o modelo de Langmuir Irreversível, a taxa de bioacumulação (k1) da 

macrófita Eicchornia crassipes foi de 13,51 L mg-1 d-1 no experimento 

monocomponente de chumbo. No trabalho de ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2009d, 

a macrófita Pistia stratiotes, quando submetida ao processo de sorção do metal 

chumbo e analisada pelo modelo de Langmuir Irreversível, obteve valores de k1 de 

2,55 L mg-1 d-1. Estes valores indicam a eficiência da Eicchornia na remoção do 

metal chumbo. 

Quanto menor o valor da Função Objetivo, melhor ajustado à realidade 

experimental estará o modelo proposto, assim, FO = 0,000252 para o experimento 

monocomponente Pb, indica que o melhor modelo proposto foi o de Langmuir 

Irreversível.  

4.6.3. Modelagem matemática para o experimento de bioacumulação em 

sistema binário Cu-Pb  

Na Tabela 4.21 são apresentados os valores de concentração de cobre e 

chumbo, tanto para fase aquosa (C(t)) quanto para fase sólida (q(t)) e o crescimento 
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da planta (m(t)) do experimento binário. Os valores de concentração e massa da 

macrófita representam as médias de medidas de triplicatas experimentais. 

Tabela 4.21 - Dados de concentração no tempo e comportamento da biomassa de 

E. crassipes no experimento binário. 

T m (t) CCU(t) CPB(t) qCU(t) qPB(t) 

(d) (g) (mg L-1) (mg g-1) 

0 30,2 ± 3,0 0,87 ± 0,07 1,33 ± 0,12 0 ± 0 0 ± 0 

2 30,2 ± 1,0 0,63 ± 0,03 0,69 ± 0,02 0,042 ± 0,002 0,106 ± 0,005 

4 32,0 ± 6,3 0,61 ± 0,04 0,69 ± 0,02 0,040 ± 0,008 0,099 ± 0,002 

7 37,0 ± 1,8 0,59 ± 0,04 0,65 ± 0,04 0,037 ± 0,003 0,091 ± 0,007 

12 48,3 ± 2,2 0,60 ± 0,02 0,64 ± 0,05 0,028 ± 0,002 0,071 ± 0,006 

20 58,8 ± 9,6 0,44 ± 0,06 0,31 ± 0,05 0,037 ± 0,008 0,087 ± 0,002 

 

O ajuste polinomial feito a partir dos dados de biomassa da Tabela 4.21, ao 

longo do tempo de experimento binário, é apresentado na Figura 4.9 e pela Equação 

4.11. 

 

Figura 4. 9 - Comportamento da biomassa de E. crassipes no experimento binário. 

 

32 008902750507015230 t.,t.,t.,,)t(mBi   (4.11) 
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O ajuste polinomial feito para a Equação 4.11 apresentou como coeficiente de 

corelação o valor de r2=1,0, indicando um ótimo ajuste do polinômio aos dados 

experimentais.  

Para o experimento binário, os parâmetros cinéticos estimados pelo emprego 

das Equações 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, referentes aos modelos de cinética de Langmuir 

Irreversível, Langmuir Reversível, Pseudo-primeira ordem e Pseudo-segunda ordem, 

respectivamente, bem como os valores da função objetivo, estão apresentados na 

Tabela 4.22 e 4.23.  

 

Tabela 4. 22 – Bioacumulação de cobre pela E. crassipes no experimento binário, 

representada pelos parâmetros cinéticos e estatístico. 

 
Modelo cinético 

q(t) 

(mg g-1) 
ki(t) 

kd 

(L g-1 d-1) 
 (FO) 

D
a
d
o
s
 p

a
ra

 o
 c

o
b
re

 
n
o
 e

x
p
e
ri
m

e
n
to

 

b
in

á
ri
o
 

Langmuir Irreversível 1,4099 0,035753a  0,000154 

Langmuir Reversível 1,1678 0,048211a 0,011146 0,000133 

Pseudo-primeira ordem 1,2223 0,0370b  0,000123 

Pseudo-segunda ordem 12,6250 0,0456c  0,000147 

D
a
d
o
s
 p

a
ra

 o
 

c
h
u
m

b
o
 n

o
 

e
x
p
e
ri
m

e
n
to

 b
in

á
ri
o

 Langmuir Irreversível 1,1750 0,0975a  0,000710 

Langmuir Reversível 1,0796 0.1046a 0,010019 0,000727 

Pseudo-primeira ordem 1,3582 0,0927b  0,000803 

Pseudo-segunda ordem 6,8250 0,1150c    0,000193 
a
 k1 e k2 (L mg

-1
d

-1
)  

b 
k3 (d

-1
)  

c
 k4 (g mg

-1
 d

-1
)   

 

As cinéticas de bioacumulação para o experimento binário, segundo os 

modelos de Langmuir Irreversível, Langmuir Reversível, Pseudo-primeira ordem e 

Pseudo-segunda ordem, são apresentadas nas Figuras 4.10 e 4.11. 
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a) 
 

 
b) 

 

Figura 4.10 - Concentração de cobre para o experimento binário: a) fase aquosa 

(solução de cultivo); b) fase sólida (macrófita E. crassipes).  

 

A Função Objetivo, com valor de 0,000123, obtida do modelo matemático de 

Pseudo-primieira ordem para o íons Cu foi a que melhor se ajustou aos dados 
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experientais, obtidos do cultivo da macrófita E.crassipes, em solução hidropônica de 

Clark contendo íons de cobre e chumbo. 

 

 a) 

 
b) 

 

Figura 4.11 - Concentração de chumbo para o experimento binário: a) fase aquosa 

(solução de cultivo); b) fase sólida (macrófita E. crassipes). 

 

A Função Objetivo, com valor de 0,000193, obtida do modelo matemático de 

Pseudo-segunda ordem para o íon Pb foi a que melhor se ajustou aos dados 
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experientais, obtidos do cultivo da macrófita E.crassipes, em solução hidropônica de 

Clark contendo íons de cobre e chumbo. 

A partir dos modelos matemáticos empregados, Langmuir Irreversível obteve 

o melhor resultado quando ajustado aos dados experimentais nos experimentos 

monocomponentes. Para o experimento binário, o modelo de Pseudo-primeira 

ordem foi a melhor opção para o elemento Cu e o modelo de Pseudo-segunda 

ordem para o elemento chumbo. Contudo, a diferença nos valores da Função 

Objetivo é pequena, após a terceira casa decimal, indicando expressiva semelhança 

nos resultados obtidos nos três experimentos, em termos de modelos cinéticos 

testados e também em velocidade de remoção. 

Após a análise dos resultados podemos notar a rápida remoção dos metais 

pela macrófita nos primeiros 2 dias de experimento, em todos os 3 sistemas 

bateladas. Portanto, a macrófita Eicchornia crassipes, quando utilizada adaptada ao 

ambiente experimental é considerada uma alternativa na remoção de metais pelo 

processo de bioacumulação.  
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho reporta a remoção de íons cobre e chumbo pela 

macrófita aquática Eicchornia crassipes viva, cultivada em solução hidropônica de 

Clark. 

Com o intuito de determinar as concentrações de metais tanto na fase líquida 

como na fase sólida, a técnica espectrométrica de Raios-X por Reflexão Total (SR-

TXRF) foi aplicada, e se mostrou uma eficiente ferramenta na análise multielementar 

de amostras ambientais, tanto de águas como de plantas. O levantamento de curvas 

de sensibilidade para o instrumental com boa precisão e acerácea, têm garantido 

confiabilidade aos resultados experimentais. 

Dos testes toxicológicos, a planta aquática estudada mostrou boa resistência 

durante longos períodos de tempo de experimentação, resistindo à concentrações 

abaixo de 3 miligramas por litro de íons cobre e 10 miligramas por litro de íons 

chumbo. Quando submetida ao cultivo em solução contendo ambos os íons 

metálicos cobre e chumbo, a tolerância ao ambiente tóxico diminiu para 1 miligrama 

por litro de cada íon. 

A macrófita E. crassipes, submetida ao cultivo em períodos de clima quente, 

respondeu satisfatoriamente ao experimento apresentado, obteve ganho de 

biomassa e aspecto físico adequado aos ensaios de remoção dos metais em estudo.  

As análise de concentração dos íons Cu (ll) e Pb (ll) confirmam a capacidade 

de transferência de massa de metal da solução de cultivo para a biomassa viva; que 

na planta ocorre das raízes, para a parte aérea, sendo que as raízes de E. crassipes 

apresentam concentrações mais elevadas que nas folhas. 

A porcentagem de remoção dos metais pela macrófita foi satisfatória, em 

todos os experimentos de bioacumulação (monocomponente e binário) a remoção 

ultrapassou 48%. 

Dos parâmetros da cinética de remoção dos íons cobre e chumbo, nos 

modelos testados, foi observada que a taxa de remoção é rápida nos primeiros dias, 

tornando-se lenta ao longo do tempo, confirmando que o principal mecanismo de 

remoção de metais tóxicos pelas macrófitas é a bioacumulação. 

Dos modelos matemáticos empregados para a interpretação dos resultados 

experimentais, Langmuir Irreversível foi o melhor ajustado para os experimentos 
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monocomponentes. No experimento binário, o modelo de Pseudo-primeira ordem 

ajustou-se melhor aos dados experimentais do elemento cobre e o modelo de 

Pseudo-segunda ordem para o metal chumbo. 

Em linhas gerais, a macrófita Eicchornia crassipes, quando aplicada in natura 

pode ser considerada boa alternativa na remoção de metais pelo processo de 

bioacumulação, sendo uma opção para tratamento de efluentes.  

Portanto, as macrófitas aquáticas flutuantes podem ser consideradas como 

um processo biotecnológico viável quando em tratamentos de efluentes com baixas 

concentrações de metais pesados, ou seja, lagoas de tratamento terciário. 
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