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RESUMO 

A contaminação de corpos hídricos se tornou um problema recorrente nos últimos anos, devido ao progresso 
da industrialização. Os corantes são considerados contaminantes nocivos à biota aquática, uma vez que 
dificultam a incidência de luz solar, impossibilitando a realização da fotossíntese. O azul de metileno é um 
corante que causa malefícios ao meio ambiente e aos seres humanos. Dessa forma, métodos alternativos 
vêm sendo estudados visando sua remoção do meio aquoso. A adsorção utilizando materiais magnéticos à 
base de carbono vem sendo amplamente aplicada para a remoção de substâncias orgânicas da água. 
Portanto, essa pesquisa teve como objetivo avaliar a remoção do corante azul de metileno do meio aquoso a 
partir da utilização do adsorvente magnético à base de feltro de fibra de carbono ativada e nanopartículas de 
óxido de ferro (Fe3O4). Experimentos de adsorção variando a massa de adsorvente e o pH da solução foram 
conduzidos a fim de otimizar as condições de processo e, para a avalição da morfologia do adsorvente, foi 
realizada a análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os experimentos de adsorção da solução 
de azul de metileno (30 mg L-1) mostraram melhor desempenho utilizando uma massa de 30 mg e pH 10. A 
partir das imagens obtidas pelo MEV foi possível comprovar a adesão das nanopartículas à superfície do 
feltro.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de água; Azul de metileno; Carbono ativado; Adsorção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água é elemento indispensável à sobrevivência de todos os seres vivos e possui 

grande importância socioeconômica. No entanto, com o avanço da industrialização, 

diversos tipos de contaminantes são despejados nos corpos hídricos de maneira 

inadequada. Além dos poluentes já conhecidos e com limites máximos pré-determinados 

pela legislação, outras substâncias potencialmente tóxicas têm sido encontradas em corpos 

hídricos. Esses contaminantes não são necessariamente novos, porém, são definidos como 

poluentes emergentes, devido à necessidade de realizar novos estudos a respeito do que 

podem causar à saúde humana e ambiental (VETTORELLO et al., 2017). 

 Em virtude das atividades antrópicas, milhares de novos corantes que possuem um 

potencial de contaminação significativo foram desenvolvidos e lançados no ambiente. De 

um modo geral, os corantes causam alterações na coloração da água e inibem a 

penetração da luz, impossibilitando a realização da fotossíntese, base da cadeia alimentar 

(GARG et al., 2004). Em virtude de serem substâncias fortemente estáveis, prejudicam 

seriamente a biota aquática e os métodos convencionais de tratamento de água não são 

suficientes para removê-los (LALNUNHLIMI e KRISHNASWAMY, 2016). 
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Embora o azul de metileno não seja extremamente perigoso, esse corante pode ser 

danoso à saúde humana quando inalado ou ingerido. Alguns dos efeitos causados são: 

dificuldade respiratória, ardência, náuseas, vômitos, diarreia e gastrite. Além disso, em 

maiores doses, pode ocasionar fortes dores de cabeça e dores abdominais, desordem 

mental, transpiração excessiva e metemoglobinemia (GHOSH e BHATTACHARYYA, 

2002). Nesse sentido, há urgência em incluir essas substâncias nos programas de 

monitoramento pelos órgãos de meio ambiente e saúde, e adicioná-las em normativas ou 

legislações de controle ambiental (SHANNON et al., 2008).  

Diversas técnicas têm sido aplicadas com o intuito de remover corantes de águas 

residuais, tais como adsorção (GAMOUDI e SRASRA, 2019; MAHMOODI et al., 2019), 

membranas (AHMAD et al., 2019; KHUMALO et al., 2019), processos avançados de 

oxidação (NIDHEESH et al., 2018), oxidação química (NIDHEESH et al., 2018; MAHMOUD 

et al., 2019), coagulação (LI et al., 2016) e tratamentos biológicos (MEERBERGEN et al., 

2018). Dentre estes, o processo de adsorção se destaca em virtude de sua eficácia no 

tratamento de águas residuais contendo corantes, sendo considerada uma técnica simples 

e conveniente para aplicações industriais (TANG et al., 2019), além de ser ecologicamente 

acessível e utilizar pouca química,  resultando assim na isenção de geração de lodos e 

produtos intermediários (UNUABONAH et al., 2019).  

Muitos materiais vêm sendo utilizados como adsorventes visando a remoção de 

corantes do meio aquoso. Materiais à base de carbono, por exemplo, têm apresentado 

destaque nos últimos anos no desenvolvimento de novos adsorventes para a remoção de 

corantes, como carbono ativado (HERRERA-GONZÁLEZ et al., 2019), nanotubos de 

carbono (AHAMAD et al., 2019)  e lignina (WANG et al., 2018). Estes materiais são 

considerados excelentes alternativas por apresentarem elevada área superficial e 

estabilidade química, que os tornam interessantes para modificações, podendo dar origem 

à diversos compostos funcionalizados (HERRERA-GONZÁLEZ et al., 2019). 

A magnetização dos materiais carbonosos é uma forma de modificação de grande 

interesse, em virtude dos vários problemas na separação destes compostos da água após 

adsorção, impedindo a reciclagem do adsorvente e gerando uma poluição secundária (LIU 

et al., 2019). A separação magnética permite a fácil separação das fases em soluções 

aquosas, além de permitir o tratamento de elevadas quantidades de águas residuais em 

curto intervalo de tempo, sendo as nanopartículas de óxido de ferro (Fe3O4) consideradas 

uma ótima alternativa de magnetização, devido à sua excelente capacidade de interação 

com campos magnéticos externos, o que facilita a separação após o processo (AHAMAD 

et al., 2019).  

Em virtude de os materiais à base de carbono funcionalizados magneticamente 

estarem recebendo grande atenção na remoção de contaminantes em processos de 

tratamento de água (GONG et al., 2009; MADRAKIAN et al., 2011; DENG et al., 2019; LIU 

et al., 2019; MENG et al., 2019), o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento 

de um adsorvente magnético constituído por feltro de fibra de carbono ativada e 

nanopartículas magnéticas de óxido de ferro para a remoção do corante orgânico azul de 

metileno do meio aquoso. Além disso, espera-se atingir os seguintes objetivos específicos: 

✓ Caracterizar a morfologia do material adsorvente por meio da análise de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

✓  Avaliar a capacidade de adsorção do azul de metileno em diferentes 

concentrações de adsorvente e diferentes condições de pH. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 SÍNTESE DO ADSORVENTE MAGNÉTICO 

 

A síntese do adsorvente magnético a partir do feltro de fibra de carbono ativada e 

nanopartículas de óxido de ferro foi realizada pelo método de coprecipitação em solução 

aquosa. Portanto, 5,0 g de feltro de fibra de carbono ativada via seca foram solubilizados 

juntamente com 2,8 g de sulfato de ferro (FeSO4) e 1,1 g de nitrato de ferro hidratado 

(Fe(NO3)3 – 9H2O) e mantidos sob agitação por uma hora (Figura1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Representação esquemática do procedimento experimental para a obtenção do 

adsorvente magnético 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Posteriormente, a solução foi titulada com hidróxido de sódio (NaOH), lavada com 

água destilada repetidas vezes até atingir o pH neutro e seca em estufa a 60ºC por 24 

horas.   

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL ADSORVENTE 

 

A morfologia do adsorvente à base de carbono e nanopartículas magnéticas de óxido 

de ferro foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), com o auxílio de um 

equipamento Quanta 250 (FEI). 

 

2.3 EXPERIMENTO DE ADSORÇÃO DO AZUL DE METILENO 

 

Os ensaios de adsorção de azul de metileno foram realizados em batelada e 

duplicata, utilizando frascos de polietileno para a execução dos testes. Primeiramente, 

avaliou-se o efeito da concentração do feltro de fibra de carbono ativada na solução de azul 

de metileno, com o objetivo de selecionar a quantidade adequada de massa de adsorvente 

necessária. Após definida a massa de adsorvente, a metodologia foi replicada para analisar 

o efeito da remoção de azul de metileno em meio ácido, neutro e básico, a fim de comparar 

a adsorção em diferentes condições e estabelecer o melhor pH de trabalho. As capacidades 

de adsorção de azul de metileno pelo feltro foram calculadas utilizando a Equação 1. 
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𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑒𝑞)

𝑚
𝑥𝑉  (1) 

 

Em que qe é a capacidade de adsorção de azul de metileno (mg g-1), C0 e Ceq 

indicam, respectivamente, as concentrações iniciais e as concentrações obtidas após 

atingido o equilíbrio (mg L-1), m é a massa de adsorvente (g) e V é o volume da solução (L).  

A quantidade removida de azul de metileno (R) foi determinada de acordo com a 

Equação 2. 

𝑅 (%) =
(𝐶0−𝐶𝑒𝑞)

𝐶𝑒𝑞
 (2) 

 

Em que R estabelece a porcentagem de azul de metileno removida da solução pelo 

feltro de carbono, C0 é a concentração inicial da solução (mg L-1) e Ceq é a concentração 

de corante remanescente na solução logo após o processo de adsorção. 

 

2.3.1 Efeito da Concentração de Adsorvente 

  

Para observação do efeito da massa de feltro utilizada na remoção do corante da 

água, foram utilizados frascos plásticos com 10, 20 e 30 mg de adsorvente e 20 mL de 

solução de azul de metileno com concentração de 30 mg L-1 e pH natural. Os frascos foram 

colocados em agitação a 25ºC, 150 rpm, durante 24 horas e, em seguida, as soluções foram 

filtradas com o auxílio de uma membrana. Após o experimento, as concentrações finais das 

soluções de azul de metileno foram aferidas em espectrofotômetro de UV-vis (HACH DR 

5000), possibilitando a avaliação da capacidade de adsorção do feltro. 

 

2.3.2 Efeito do pH da Solução 

  

Para observação do efeito do pH da solução de azul de metileno na remoção do 

corante da água, foram preparadas soluções com concentração de 30 mg L-1. Os pHs foram 

ajustados em 4, 7 e 10, por meio de soluções de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol L-1 e 

de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol L-1. As bateladas foram conduzidas utilizando 20 mL das 

soluções de azul de metileno e 30 mg do adsorvente, deixados em agitação por 24 horas a 

25ºC e 150 rpm. Por fim, a solução foi filtrada utilizando uma membrana e as concentrações 

finais das soluções do corante foram analisadas em espectrofotômetro de UV-vis (HACH 

DR 5000). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO FELTRO DE FIBRA DE CARBONO ATIVADA 

 

Para analisar a influência das características da morfologia do adsorvente no 

processo de adsorção, foram realizadas análises de caracterização do feltro de fibra de 

carbono ativada puro e após a modificação com as nanopartículas de óxido de ferro. De 

acordo com as imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi 

possível notar que o feltro puro possui uma estrutura fibrosa lisa (Figura 2) e, após a síntese 

do adsorvente magnético, as nanopartículas ficaram aderidas ao material, na forma de 

pequenos aglomerados, tornando sua superfície mais áspera (Figura 3). Além disso, as 

imagens apresentam uma estrutura tubular e porosa, o que comprova a ocorrência da 
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adsorção do corante, uma vez que as moléculas do contaminante possivelmente ficaram 

retidas nas cavidades do adsorvente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do feltro de fibra de carbono ativada 

via seca com 1000 vezes de ampliação 
Fonte: Elaboração do autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do adsorvente à base de feltro de fibra de 

carbono ativada via seca e óxido de ferro com 1000 vezes de ampliação 
Fonte: Elaboração do autor 
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3.2 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

3.2.1 Influência da Concentração de Adsorvente 

 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos após os ensaios de adsorção para as 

diferentes massas de adsorvente. Analisando os dados, é possível notar que embora a 

menor massa tenha apresentado maior capacidade adsortiva (qe), a remoção de azul de 

metileno foi muito inferior quando comparada com a massa de 30 mg. Por outro lado, as 

capacidades adsortivas das massas de 20 e 30 mg são muito próximas, porém a maior 

porcentagem de remoção foi obtida para a maior massa de adsorvente, justificando a 

escolha da massa de 30 mg para a condução dos experimentos. 

 
Tabela 1: Resultados dos ensaios de adsorção variando a concentração do adsorvente 

Massa de adsorvente (mg) qe (mg g-1) Remoção (%) 

10 17,36 27,0 

20 12,72 39,6 

30 12,08 56,4 
Fonte: Resultados obtidos pelo experimento 

 

O Gráfico 1 apresenta a relação entre a concentração de adsorvente na solução de 

azul de metileno, a capacidade adsortiva (qe) e a porcentagem de remoção do corante da 

solução. Pela análise dos dados, foi possível notar que quanto maior a quantidade de 

adsorvente na solução de azul de metileno, maior a porcentagem de remoção do 

contaminante da solução. Logo, quanto maior a concentração de feltro na solução, maior a 

área superficial e o número de sítios ativos disponíveis e, consequentemente, mais 

moléculas de contaminante poderão ser adsorvidas na superfície do adsorvente. 

 
Gráfico 1: Resultados dos ensaios de adsorção de azul de metileno variando a massa de 

adsorvente  
Fonte: Resultados obtidos pelo experimento 
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3.2.2 Influência do pH 

 

Por meio da Tabela 2, pode-se notar que tanto a quantidade removida de azul de 
metileno quanto a capacidade de adsorção do feltro são maiores em pH 10. O pH natural 
medido para a solução de azul de metileno foi de 6,1. No entanto, como o pH pode exercer 
influência sobre a carga superficial do adsorvente, os experimentos foram realizados com 
o intuito de obter o pH ideal para maximizar a remoção de azul de metileno.  
 
Tabela 2: Resultados dos ensaios de adsorção variando o pH da solução de contaminante 

pH da solução qe (mg g-1) Remoção (%) 

4 7,92 46,3 

6,1 (natural) 12,08 56,4 

7 14,21 65,8 

10 14,83 73,1 
Fonte: Resultados obtidos pelo experimento 

 

De acordo com o Gráfico 2, é possível analisar a relação entre o pH da solução de 
contaminante, a capacidade adsortiva (qe) e a porcentagem de remoção do corante da 
solução. Pela observação dos dados, verifica-se que o aumento do pH proporciona um 
aumento significativo na remoção do corante, sendo a máxima remoção obtida em pH 
básico. 

 

 
Gráfico 2: Resultados dos ensaios de adsorção de azul de metileno variando o pH da solução de 

contaminante 
Fonte: Resultados obtidos pelo experimento 
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4 CONCLUSÃO 

 
A partir dos resultados obtidos, foi possível perceber que a adsorção de azul de 

metileno em feltro de fibra de carbono ativada apresentou melhor desempenho com 30 mg 

de adsorvente e pH 10. Por meio da microscopia eletrônica de varredura, foi observado que 

o material carbonoso apresenta estrutura favorável à adesão das nanopartículas 

magnéticas de óxido de ferro, possibilitando a fácil separação do adsorvente do meio 

aquoso por meio da aplicação de um campo magnético externo. Dessa forma, conclui-se 

que o adsorvente utilizado apresenta potencial significativo para a remoção de azul de 

metileno da água. 
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