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Introdução 

A contaminação de recursos hídricos por íons 

metálicos constitui um grave risco para a saúde 

pública e ao ambiente, devido a sua bioacumulação 

e a não biodegradabilidade
1
. Um dos métodos 

alternativos para a remoção destes íons do 

ambiente é a biossorção, pois possui alta 

seletividade, fácil manuseio e baixos custos 

operacionais
2
. Uma maneira de ampliar a 

capacidade adsortiva dos resíduos agroindustriais é 

através da modificação utilizando a biomassa 

fúngica
3
. Assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a capacidade de biossorção do cromo (III), 

utilizando bagaço de cana-de-açúcar modificado 

com diferentes espécies fúngicas. 

Resultados e Discussão 

As análises foram realizadas utilizando bagaço de 

cana-de-açúcar cultivados na cidade de Ivaté-PR, os 

quais serviram de substratos para o crescimento 

dos fungos Agaricus blazei e Pleurotus eryngii. Em 

seguida foram secos, triturados e peneirados. O 

material foi caracterizado utilizando a espectroscopia 

no infravermelho, onde foi observado que na 

estrutura destes adsorventes contém carbonilas, 

hidroxilas e grupos carboxílicos, os quais são os 

principais grupos responsáveis pela interação com o 

íon metálico. Foram observadas, por meio da 

microscopia eletrônica de varredura, modificações 

significativas na morfologia das superfícies dos 

materiais contendo fungos, indicando um aumento 

na área superficial do material. Os valores de pHPCZ 

foram aproximadamente de 2,7 para o resíduo 

somente com o bagaço, 3,9 para o resíduo contendo 

Agaricus blazei e 1,6 para o resíduo contendo 

Pleurotus eryngii, indicando que acima deste valores 

a superfície dos materiais ficará predominantemente 

negativa, facilitando a adsorção do íon metálico. 

Para a adsorção em função do pH, variando de 3 à 

6,  verificou-se que todas as amostras tiveram 

máxima biossorção em pH 5, notando-se maior 

eficiência para o resíduo contendo Agaricus blazei, 

possivelmente devido a um maior número de 

grupamentos químicos presentes na superfície do 

resíduo carregados negativamente. A adsorção em 

função do tempo foi realizada em um intervalo de 15 

a 500 minutos, onde, verificou-se que o tempo de 

equilíbrio adsorvente-adsorbato foi de 30 minutos 

para o resíduo contendo Agaricus blazei e para as 

demais amostras foram de aproximadamente 150 

minutos; além disso, o sistema seguiu o modelo de 

pseudo-segunda ordem, indicando uma forte 

interação entre o resíduo e o íon. Para as análises 

das isotermas variou-se as concentrações de 50 a 

1000 mg L
-1

. Em seguida foram aplicados modelos 

matemáticos para melhor entendimento do processo 

de adsorção, em que foram constatados que todas 

as amostras analisadas seguiram o modelo 

matemático proposto por Langmuir indicando que a 

superfície do adsorvente pode ser homogênea, 

destacando-se o resíduo contendo Pleurotus eryngii 

que obteve adsorção máxima de 17,18 mg g
-1

, 

sendo esse valor 2 vezes maior que a adsorção 

somente com o bagaço in natura. No estudo 

termodinâmico, observou-se que todas as amostras 

analisadas apresentaram valores negativos de 

energia de Gibbs, indicando uma adsorção de 

natureza espontânea. Uma adsorção endotérmica 

foi verificada apenas no resíduo contendo Agaricus 

blazei devido ao valor positivo de entalpia. Valores 

positivos de entropia foram observados apenas para 

os resíduos contendo fungos, indicando maior 

aleatoriedade do sistema. Análises de dessorção 

também foram realizadas, onde foram observados 

baixos valores de dessorção, indicando maior 

interação entre adsorvente e adsorbato.  

Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se 

observar que a utilização de fungos no bagaço de 

cana aumentou a capacidade de adsorção dos íons 

cromo (III). 
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