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Introdução 
A preocupação com ambientes lacustres vem 
aumentando à medida que ações antrópicas 
causam alterações nos recursos hídricos. Para uma 
avaliação do ecossistema aquático, é importante 
determinar a concentração de agentes que possam 
afetar o equilíbrio natural1. Um indicador para avaliar 
o impacto ambiental, proveniente de contaminação, 
é a concentração de metais em sedimentos de 
fundo. Um dos metais que exibe relevância é o ferro, 
pois em concentrações elevadas na água pode 
apresentar cor e gosto, dificultando o processo de 
tratamento e interferir diretamente na qualidade da 
água para consumo humano. Em sedimentos do 
lago de Furnas-MG o teor de ferro encontra-se na 
faixa de 34 mg Kg-1. O objetivo deste trabalho foi 
realizar uma avaliação dos mecanismos de 
adsorção que ocorrem no sedimento quando este é 
exposto a concentrações variadas de ferro. Para 
isso empregou-se as isotermas de Langmuir e 
Freundlich2. Assim, em casos de acidentes químicos 
ou despejos de resíduos industriais é possível 
prever a quantidade desse metal adsorvida no 
sedimento e/ou disponível no meio aquático. 

Resultados e Discussão 
Para determinação de ferro empregou-se um 
sistema de análise em fluxo com filtração on-line e 
detecção por espectrometria de absorção atômica 
em chama (Thermo mod. iCE3000). A capacidade 
adsortiva do sedimento foi determinada2 como 
sendo 9,54 mg g-1. Em seguida foram avaliados os 
modelos de adsorção, aplicando-se as isotermas de 
Langmuir e Freundlich2. O modelo de Freundlich 
apresentou um coeficiente de correlação baixo (R2 = 
0,5668). Em contrapartida, o modelo de Langmuir 
(Figura 1) exibiu maior fator de correlação (R2 = 
0,9559) e fator de equilíbrio RL = 0,473 indicando 
que as interações ocorrem principalmente em 
monocamada (0<RL<1).  

 
Figura 1.  Isoterma de Langmuir para o elemento ferro: 
Ce = Concentração no equilíbrio Qe= Quantidade de 
metal introduzida pela solução por massa de sedimento. 
 
A fim de avaliar a cinética de adsorção de ferro 
foram utilizados os modelos de pseudo-primeira e 
pseudo-segunda ordem3. Os estudos indicaram que 
a cinética da reação é de pseudo-primeira ordem, 
pois apresentou R2=0,9675. Este fato reitera à 
informação obtida na Isoterma de Langmuir, i.é., a 
adsorção do ferro no sedimento ocorre em 
monocamada. 

Conclusões  
Foi possível verificar que a adsorção de ferro no 
sedimento ocorre principalmente em monocamada 
segundo a isoterma de Langmuir, prevalecendo, 
portanto, as interações químicas; e a cinética da 
reação é de pseudo-primeira ordem. É possível 
inferir que em caso de acidente ambiental até 9,54g 
de ferro poderão ser adsorvidos por Kg de 
sedimento.  
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