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Introdução 

O nível de contaminação ambiental com metais 

tóxicos tem aumentado assustadoramente 

causando preocupação, principalmente pela 

contaminação dos recursos hídricos
1
. Entre os íons 

metálicos tóxicos encontra-se o chumbo (Pb), de 

uso constante em forma de chapas, ampla 

empregabilidade nas indústrias e quando associado 

ao estanho é utilizado em soldas 
2
. Materiais 

alternativos conhecidos como adsorventes naturais 

tem sido estudado em processos de adsorção. 

Entre eles, os lignocelulósicos, como bagaço de 

cana, casca de arroz e sementes de Moringa 

oleífera, têm sido investigados na remoção de íons 

metálicos. Além de apresentarem alta 

disponibilidade e baixo custo apresentam grupos 

funcionais que interagem com a espécie metálica  

por mecanismos de troca iônica e/ou complexação
2
. 

Técnicas espectroscópicas são usadas como 

ferramenta na elucidação estrutural, elas a 

Espectroscopia no Infravermelho (FT-IR), que é 

uma técnica capaz de trazer informações quanto 

aos grupos funcionais presentes em um material. 

Neste contexto, este trabalho, tem por objetivo 

avaliar a eficiência na remoção de íons Pb(II) pelas 

cascas trituradas do Jatobá-do-cerrado (Hymenaea 

stigonocarpa), uma espécie arbórea característica 

do cerrado brasileiro, através da construção da 

isoterma de adsorção e caracterização dos grupos 

funcionais presentes no adsorvente por FT-IR. 

Resultados e Discussão 

As cascas foram lavadas com água deionizada, 

secas em estufa, trituradas e peneiradas. Os 

principais grupos funcionais presentes no material 

foram caracterizados por FT-IR. A banda larga 

centrada em 3424 cm
-1

 pode ser atribuída ao 

estiramento da ligação O-H presente nas proteínas, 

ácidos graxos, carboidratos e nas unidades da 

lignina. Existe também uma contribuição nesta 

região devido ao estiramento da ligação N-H de 

amidas devido o componente protéico
3
. Os pico que 

aparece em 2929 cm
-1

 corresponde ao estiramento 

assimétrico e simétrico da ligação C-H do grupo 

CH2. Na região de 1800 a 1500 cm
-1

 se observam 

conjuntos de bandas sobrepostas. O conjunto entre 

1736 e 1630 cm
-1

 pode ser atribuído ao estiramento 

da ligação C=O. A pico que aparece em 1652 cm
-1

 

é atribuído a carbonila de amidas presentes na 

porção protéica. O pico observado em 1587 cm
-1

 

pode ser atribuído ao estiramento da ligação C-N e 

N-H também presente em proteínas. A Figura 1 

apresenta o Espectro de Infravermelho das cascas 

trituradas do Jatobá. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Figura 1. FT-IR das cascas do Jatobá-do-cerrado 

 

Os procedimentos adsortivos possibilitaram 

determinar a quantidade máxima de adsorbato (mg) 

que pode ser adsorvido por grama de adsorvente 

(g)  apresentando um valor de 90,01 mg g
-1

. O alto 

valor encontrado era esperado devido à dada a 

semelhança quanto à origem com os materiais 

adsorventes lignocelulósicos supracitados. 

Conclusões 

Com base nos resultados de caracterização parcial 

do material e remoção de íons Pb(II) em meio 

aquoso, conclui-se que o material apresenta 

potencialidade para ser utilizado em processos de 

adsorção de íons metálicos, constituindo em uma 

alternativa promissora para remediação de águas 

contaminadas. 
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