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Introdução 

   A contaminação do solo por metais traços e 
outros resíduos não é exclusividade desta década, 
mas também de antigas civilizações. Desde a 
exploração dos recursos naturais, ocorrem impactos 
ao ambiente, potencializado após a segunda Guerra 
Mundial.1 À medida que os efeitos provocados no 
ambiente surgiram, fez necessário, estudos que 
predissesse, minimizasse e impedisse os impactos. 
Estudos de adsorção possibilitam inferir o 
comportamento, a biodisponibilidade e lixiviação dos 
metais traços no solo, de forma a propor 
remediações. A adsorção é definida como o 
processo de fixação de partículas de adsorvato na 
superfície do adsorvente, processo no qual, ocorre 
transferência de um ou mais constituintes da fase 
líquida para a fase sólida, a atração das partículas 
do líquido para as zonas interfaciais do adsorvente 
ocorre por forças atrativas existentes.2  

Objetivo 

Estudar os processos de adsorção de íons cobre 
em solo estéril de São José do Rio Preto (SP), 
através dos modelos de isotermas de Langmuir e 
Freundlich.   

Metodologia  

As amostras de solo foram coletadas conforme 
descrito em Silva.3 Para o estudo de adsorção, 
adicionou-se solução de NaNO3 0,01 mol L-1, 
contendo concentrações crescentes de Cu(II), a 
frações de TFSA, na proporção de 10:1. Deixou-se 
as misturas em agitação constante a 220 rpm por 1 
hora, estas foram filtradas em membrana filtrante de 
0,45 µm. A quantidade de metal foi determinada por 
espectrofotometria de absorção atômica por chama.  

Resultados e Discussão 

Os dados foram tratados empregando-se as 
isotermas linearizadas de Langmuir e Freundlich. Os 
dados obtidos das isotermas estão dispostos na 
Tabela 1. Para a determinação dos parâmetros 
termodinâmicos, nas temperaturas de 25, 35, 45 e 
55 ºC, utilizou-se as relações ∆G° = RTlogKd, onde 
Kd é a constante de distribuição, e ∆G° = ∆H° - 
T∆S°.  

 
 

Tabela 1. Dados das isotermas linearizadas de 
Langmuir e Freundlich.  

Isoterma  25 ºC 35 ºC 45 ºC 55 ºC 

Langmuir Qmáx / 
mg kg-1 625 769 526 833 

 KL / 
L kg-1 0,5 1,0 1,6 0,63 

Freundlich 1/n 0,477 0,549 0,607 0,895 

 Kf 175,2 228,5 241,7 222,5 

A partir do gráfico de lnKd contra 1/T, os 
parâmetros termodinâmicos foram calculados e 
estão dispostos na Tabela 2.  
 
Tabela 2. Parâmetros termodinâmicos da adsorção 
de Cu(II) ao solo amostrado. 

T / 
 K 

Kd / 
 L g-1 

∆G° / 
kJ mol-1 

∆H° /  
kJ mol-1 

∆S° / 
JK-1 mol-1 

298,15 5,4x10-2 -3,2   

308,15 4,4x10-2 -3,5 +12,55 +52,5 

318,15 2,6x10-2 -4,2   

328,15 5,3x10-2 -3,5 +3,02 +21,2 

   Os valores de ∆H°, menores que 40 kJ mol-1, 
indicam que os processos são de natureza física. Os 
valores positivos de ∆S° sugerem o aumento da 
aleatoriedade na interface sólido-solução durante a 
adsorção. Os valores de ∆G° indicam que os 
processos são favoráveis, porém torna-se menos 
favorável a 55 ºC, a isoterma nesta temperatura 
aponta para a formação de multicamadas o que 
pode justificar o decréscimo no valor de ∆G°. 

Conclusões 

   Os valores de ∆H° positivos indicam que a 
adsorção de Cu(II) no solo é um processo 
endotérmico, os valores negativos de ∆G° mostram 
que o processo é favorável termodinamicamente e 
que as interações solo-Cu(II) ocorreram de forma 
espontânea. 
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