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Introdução 

O aporte de metais potencialmente tóxicos em 

sistemas aquáticos é uma questão que envolve 

diversas regiões do Brasil, principalmente regiões 

populosas e que de uma forma ou outra lançam 

diretamente contaminantes ao ambiente aquático. A 

cidade de Maceió e região entorno, é um importante 

centro turístico do Estado de Alagoas, e as Lagoas 

Mundaú e Manguaba formam o maior complexo 

lagunar do estado afetando cerca de 260 mil 

pessoas. Vários pesquisadores têm alertado sobre 

problemas relacionados à água
1-3

, incluindo a falta 

de um tratamento refinado que reteria, por exemplo, 

metais potencialmente tóxicos
2,3

.
 

Substâncias 

capazes de interagir com esses metais 

influenciando no aporte, transporte e 

(bio)disponibilidade são de grande interesse 

ambiental. As Substâncias húmicas (SH) são 

promissoras para cumprir essa função. A humina, 

fração pouco solúvel das SH, tem despertado um 

menor interesse cientifico. Entretanto, os poucos 

trabalhos apresentados na literatura ressaltam sua 

importância na interação com contaminantes 

orgânicos e inorgânicos
4,5

. Este trabalho teve por 

objetivo estudar a interação cobre-humina a fim de 

avaliar o potencial da humina como remediador 

ambiental.  

Resultados e Discussão 

A humina empregada neste trabalho foi extraída de 

amostras de solos localizadas no Estado de 

Alagoas conforme procedimento adotado pela 

maioria dos pesquisadores da área
2
. O experimento 

para verificar a influência do tempo no processo de 

adsorção de Cu
2+

 em humina foi feito conforme 

Cunha et al.
3
 e estão apresentados na Fig.1. Pela 

curva obtida para cobre pôde-se observar que nos 

primeiros 5 min cerca de 12% do metal adicionado 

foi adsorvido, enquanto que para 180 min de 

contato, aproximadamente 30% do cobre foi 

adsorvido, evidenciando o aumento da adsorção em 

função do tempo. Os estudos cinéticos indicaram 

que a interação entre humina e Cu
2+

 segue um 

modelo de pseudo-segunda ordem onde K2 (g mg
-1 

min
-1

) foi de 4,22x10
-2

 (r = 0,9985). O valor da 

capacidade de adsorção (Q) estimado pelo modelo  

cinético foi de 1,54 mg/g, enquanto que Qexperimental = 

1,52 mg/g, o que indica boa concordância do 

modelo de pseudo-segunda ordem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Influência do tempo no processo de adsorção 

de Cu
2+

 em humina. 

A humina apresenta potencial natural para 

funcionar como resina quelante de metais 

potencialmente tóxicos, entretanto estudos 

verificando a influência do pH, massa de humina e 

interação na presença/ausência de outros metais 

potencialmente tóxicos estão sendo realizados e 

servirão de subsídios para compreender o processo 

de adsorção envolvido e propor meios de 

purificação/funcionalização a fim de aumentar a 

adsorção desse material. 

Conclusões 

Os estudos evidenciaram que a humina 

interage com íons cobre, possuindo potencial para 

funcionar como resina quelante de metais 

potencialmente tóxicos, em ambientes que 

necessitam de remediação.   
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