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RESUMO

O solo é um sistema vivo e heterogêneo, onde vários fatores interferem e caracterizam a sua dinâmica de acordo com cada região, como topografia e clima. As atividades

antrópicas, industriais, agricultura, disposição de resíduos, vêm tornando um solo um depósito de poluentes, dentre eles os metais pesados, que são altamente tóxicos ao meio

ambiente e a saúde humana. O chumbo, após a interação química com o solo tem a propriedade bioacumulativa que traz diversos prejuízos à saúde do homem e causa o

desequilíbrio ambiental. Neste trabalho é estudada a interação química do chumbo com Latossolo, solo de maior ocorrência no Brasil, com o objetivo de conhecer sua capacidade

adsortiva na presença e ausência de matéria orgânica. A adsorção é a acumulação de compostos no solo, diminuindo possíveis contaminações secundárias. Os isotermas de

adsorção no solo variam fortemente de lugar para lugar. Grande parte das pesquisas foram desenvolvidas em condições de climas temperados, sendo fundamental estudar o

comportamento do chumbo em solos de climas tropicais para melhor adequação dos modelos. Será construído os gráficos de adsorção, os isotermas de adsorção baseados na

equação de Freundlich e calculado o coeficiente de distribuição (Kd) para o chumbo, levando em consideração que os Kd são utilizados no estudo de remediação. O solo foi

coletado no horizonte AB, no munícipio de João Monlevade. Os ensaios de sorção serão realizados colocando-se 5,00 g de solo em 50,0 mL de soluções em CaCl2.2H2O como

eletrólito e como fonte do metal, o sulfato de chumbo. Submeter à agitação e os sobrenadantes retirados, filtrados e analisados por espectrometria de absorção atômica. São

fundamentais as análises físicas e químicas do solo, para a obtenção das características específicas, pois estes são avaliados como fatores que afetam a capacidade de sorção.

O solo estudado apresenta 15,744 ± 0,209 % de umidade, 12,203 ± 0,161 % de matéria orgânica e 8,9 ± 1,0 cmolc/kg de cátions metálicos trocáveis.
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