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Introdução 

O uso de metais em diferentes atividades industriais, 

têm despertado a atenção devido a emissão de 

resíduos tóxicos no ambiente
1
. Resíduos contendo 

íons metálicos contaminam lençóis freáticos e 

reservatórios de água que abastecem cidades, 

podendo causar doenças em populações que fazem 

uso deste recurso
2
. A contaminação das águas e 

solos pode ocorrer como resultado das atividades 

como, mineração, chapeamento de metal, entre 

outras
3
. Dentre estes metais o chumbo, Pb(II) por 

sua vez possuí grande empregabilidade nas 

indústrias, visto que seu uso indiscriminado tem sido 

questionado devido aos danos causados à saúde 

humana. Neste contexto, metodologias envolvendo 

processos de biossorção têm sido investigados na 

remoção de íons metálicos
4
. O presente trabalho 

propõe o uso da casca do fruto do Jatobá-do-

cerrado (Hymenaea stigonocarpa) como material 

adsorvente, de íons Pb(II) em ambientes 

contaminados e método multivariado de otimização. 

Resultados e Discussão 

As cascas do jatobá foram obtidas de árvores 

cultivadas na cidade de Anápolis/GO, as quais 

foram lavadas com água deionizada, secas em 

estufa e trituradas em moinho de facas. A 

otimização das variáveis envolvidas no processo de 

adsorção foi realizada através do planejamento 

fatorial 2
3
, e foram estudados as variáveis, pH (2 e 

9), massa do adsorvente (25 e 250 mg) e tempo de 

contato (5 e 10 minutos). Uma solução padrão de 10 

mg L
-1 

de Pb(II) foi agitada com o material e em 

seguida filtrada e analisada por Espectrômetro de 

Absorção Atômica por Chama (FAAS). Foi 

construído o gráfico de Pareto para determinar a 

significância dos efeitos das variáveis, e das 

possíveis interações entre elas. Através da análise 

do gráfico foi verificado que a massa, e pH bem 

como as interações entre elas foram mais 

significativas. A massa do adsorvente apresentou 

efeito positivo e também foi a variável mais 

significativa, porque é determinante na quantidade 

de sítios ativos. O pH da solução também exerce 

grande influência, uma vez que  pode ativar ou 

desativar sítios ativos de adsorção. A adsorção foi 

favorecida com a massa do adsorvente no nível 

máximo e pH no nível mínimo. Na faixa estudada o 

tempo de contato e sua interação não foram 

significativos. Nas condições supracitadas a 

remoção foi de 90,48% do metal. A capacidade 

máxima adsortiva do material (CMA), foi avaliada 

através da construção da isoterma de adsorção, 

quando 50 mg de adsorvente foram agitados com 

25 mL de soluções em concentrações crescentes de 

5 a 100 mg L
-1

 de íons Pb(II) e o sobrenadante foi 

analisado por FAAS. Os valores de pH 7,0, tempo 

de agitação 20 minutos e granulometria do 

adsorvente entre 100 ≤  G ≤  115 mesh foram 

utilizados nesta etapa. O modelo mais adequado 

considerando os parâmetros obtidos foi o de 

Langmuir, sugerindo a formação de monocamada. A 

capacidade máxima adsortiva obtida foi 90,01 mg de 

íons Pb(II) por g de adsorvente, indicando que o 

material apresenta boa eficiência nas condições 

estudadas. 

Conclusões 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciaram 

que as cascas trituradas de jatobá-do-cerrado 

constituem uma alternativa em potencial para 

remoção de íons Pb(II) de ambientes contaminados, 

uma vez que o procedimento proposto é simples, de 

baixo custo, se constituindo em uma alternativa para 

a remediação de efluentes especialmente de águas 

residuais.  
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