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Introdução 

O chumbo é um metal potencialmente tóxico capaz 

de alterar o desenvolvimento normal de plantas e 

demais organismos em solos. Uma das maneiras de 

compreender o comportamento de metais em solos 

baseia-se no uso de isotermas de adsorção que 

buscam explicar, de maneira holística, o papel dos 

diferentes componentes do solo. Este trabalho bus-

cou investigar o efeito da presença de matéria orgâ-

nica (MO) na adsorção de chumbo em solos prove-

nientes de uma topossequencia empregando-se os 

modelos não-linearizados de Langmuir e Freundlich. 

Parte Experimental 

Foram utilizados um Latossolo Vermelho (LV) for-
mado no topo e um Vertissolo (V) formado no sopé 
da encosta.  

Porções de 0,10 g dos solos secos e homoge-
neizados (ø 256 µm) foram transferidas para tubos 
de ensaio contendo 7,0 mL de solução CaCl2 2 
mmol/L enriquecida com quantidades crescentes de 
Pb

2+
. As suspensões foram agitadas por 24 h e cen-

trifugadas por 2 h. A concentração de Pb
2+

 rema-
nescente (c) foi determinada nos sobrenadantes por 
espectrometria de absorção atômica no modo cha-
ma com mistura ar:acetileno. A concentração adsor-
vida (θ) foi calculada pela diferença das concentra-
çoes inicial e final do metal. Isotermas de θ (mg/kg) 
em função de c (mg/L) foram obtidas para os dois 
solos na presença e na ausência de MO, retirada 
mediante adições continuas de H2O2 30% sob 
aquecimento (100°C) até que não houvesse mais 
sinais de MO. 

Os dados empíricos foram ajustados aos mode-
los de Langmuir (θ=Kbc/(1+Kc) ― em que K é a 
energia de ligação e b a capacidade máxima de 
adsorção ― e Freundlich (θ=kfc

1/n
) onde kf é a 

constante de Freundlich e n representa a heteroge-
neidade dos sítios adsorventes. 

Resultados e Discussão 

As isotermas obtidas para ambos os solos contendo 
MO foram do tipo “H”. Este tipo de isoterma caracte-
rizou a presença de um sítio adsortivo predominan-
te

1
 frentes aos demais, evidenciando uma elevada 

afinidade entre o chumbo e um dos componentes 
dos solos, provavelmente a MO.  

Nos tratamentos sem MO, os solos apresenta-
ram isoterma do tipo “L”, caracterizando também a 
presença de diferentes sítios de adsorção, porém 
sem a influência de um sítio predominante.

1
 Os 

dados obtidos para o solo V, entretanto, também 
puderam ser explicados por meio de uma isoterma 
do tipo “C”, indicando maior similaridade dos sítios 
adsortivos, provavelmente em função dos maiores 
níveis de minerais do tipo 2:1.

2
  

Os parâmetros de adsorção obtidos para todos 
os tratamentos pelos modelos não-lineares de 
Langmuir e Freundlich são mostrados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Parâmetros obtidos pelos modelos de 
Langmuir e Freundlich para os solos LV e V. 

Solo 
Langmuir Freundlich 

K b n kf 

LV 0,39± 0,2 6,8±0,4 7,7± 2,7 3,6±0,7 

LV sem MO 0,10 ± 0,02 17 ± 1 2,8 ± 0,4 3,6 ± 0,6 

V 7 ± 2 15,5 ± 0,6 10 ± 1 12,2 ± 0,5 

V sem MO 0,4 ± 0,2 24 ± 4 2,2 ± 0,2 7,5 ± 0,5 

 
Os dois modelos ajustaram-se de maneira ade-

quada à dispersão dos dados empíricos (R
2
>0,84). 

A capacidade adsortiva de ambos os solos (b) foi 
maior para os tratamentos sem MO, embora as 
constantes K indiquem maior estabilidade das inte-
rações nos tratamentos com MO. Provavelmente, a 
remoção de MO expôs outras superfícies capazes 
de interagir com o Pb, porém de maneira menos 
estável em comparação aos complexos formados 
entre o metal e os grupos funcionais da matéria 
orgânica. Este aspecto ficou melhor evidenciado 
para o solo V, no qual os valores de K diminuíram 
cerca de 90% mediante a retirada de MO. 

Para ambos os solos observaram-se valores 
mais elevados de n nos tratamentos contendo MO 
indicando maior heterogeneidade dos sítios capazes 
de interagir com Pb. Após a remoção da MO, ambos 
os solos apresentaram valores de n significativa-
mente mais baixos, sendo que para o solo V, o me-
nor valor encontrado (2,2 ± 0,2) pode ser um indica-
tivo dos elevados teores de argilas 2:1. 
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