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Introdução 

Resultados e Discussão 

Etapas do Projeto e Materiais e Métodos 

Objetivos 

Macrófita Lemna minor: 

Cultivada, lavada, seca e 

triturada (dp = 0,855 mm). 

Soluções “mãe” de Pb2+ a 1000mg.L-1 

preparada com sais de Pb(NO3)2 da marca 

Vetec dissolvidos em água deionizada. 

Caracterização da 
macrófita antes e 

depois da saturação 
com os íons de 
metais pesados. 

Ensaios cinéticos em temperatura 
ambiente e concentração  de 2 g.L-1 

 Ajuste dos modelos de pseudo 1º e  

2º segunda ordem e difusão 

intrapartícula. 

Isotermas com variação 
da concentração de íons 

Pb2+. pH 4,0. 

Ajuste dos modelos de 

Langmuir e Freundlich 

Estudos Cinético e de Equilíbrio: 

Agradecimentos 

•A partir do MO e MEV foi observado que o chumbo não provocou alterações estruturais significativas na superfície da 

macrófita, além de se ter verificado a irregularidade das estruturas do bioadsorvente, em condições in natura.  

•Estudo de equilíbrio:  O modelo de Langmuir ajustou-se mais adequadamente aos dados experimentais. A capacidade máxima 

obtida foi de 0,607 mml g-1 na temperatura de 30º, apontando para a aplicabilidade dessa biomassa na remoção de Pb2+.  

•Estudo cinético: O modelo de pseudo-primeira ordem se ajustou  mais satisfatoriamente aos dados experimentais.  

•A macrófita aquática Lemna minor é promissora no tratamento de efluentes líquidos contaminados com Pb2+. 

Conclusão 

Caracterização: 

Figura 1 – Micrografias da macrófita Lemna minor. MO: (a) “in 

natura”, MEV: (b) “in natura”, (c) com íons de Pb2+. adsorvidos. 

Tabela 1 – Principais grupos funcionais identificados no espectro de infravermelho para a 

macrófita “in natura” e após adsorção com os íons Pb2+. 

Figura 2 – Cinéticas e ajuste dos modelos de 

pseudo-primeira e de pseudo-segunda ordem de 

Pb2+ em L. minor.  

Figura 3 Avaliação de Difusão do Pb2+ 

em L. minor. 

Figura 4 – Ajustes dos modelos para as 

isotermas de adsorção de Pb2+ na 

macrófita Lemna minor a 15◦C. 

Figura 5 – Ajustes dos modelos para 

as isotermas de adsorção de Pb2+ na 

macrófita Lemna minor a 30◦C. 

Figura 6 – Ajustes dos modelos para 

as isotermas de adsorção de Pb2+ na 

macrófita Lemna minor a 45◦C. 
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Tabela 3 – Parâmetros dos modelos de ajuste aos dados 

cinéticos. 

Tabela 2 – Parâmetros dos modelos de ajuste aos dados de 

equilíbrio. 

Grande parte dos descartes de efluentes industriais apresentam metais 

pesados, destacando-se o Pb2+, por este ser tóxico e carcinogênico.  

Bioadsorção: Processo eficiente na remoção de íon metálicos, 

principalmente em baixas concentrações, além do seu baixo custo associado. 

As macrófitas aquáticas apresentam afinidade com os íons Pb2+, podendo 

ser um bom substituinte de bio-adsorventes mais caros. 

Avaliar a utilização da Lemna minor como bioadsorvente na remoção dos íons 

Pb2+. 
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