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RESUMO 

 

A contaminação dos recursos hídricos é uma realidade, com a presença de inúmeros 

contaminantes voltados a constituir um risco a saúde humana e ao meio ambiente, entre os 

contaminantes o azul de metileno destaca-se como um corante industrial de amplo uso na 

confecção de têxteis aplicados em tecidos. Assim, a busca por novos adsorventes de alto 

potencial de adsorção é uma realidade.. Neste sentido, o estudo focou sintetizar e caracterizar 

a estrutura morfológica de um composto nanoestruturado de areia e óxido de grafeno, bem 

como o perfil físico baseado no potencial zeta, a fim definir a potencialidade de adsorção 

sobre o corante azul de metileno no formato exploratório. O material adsorvente preparado é 

composto por areia e óxido de grafenona composição final, no qual o perfil morfológico 

visualizado observou-se a presença de pouca área porosa proveniente do óxido de grafeno.   

 

Palavras-chave: adsorção; corantes; nanoadsorventes. 

 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SAND 

ANDGRAPHENECOMPOSITE NANOSTRUCTURED FOR REMOVAL OF BLUE 

OF METHYLENE 

 

ABSTRACT 

 

The contamination of the hydric resourses is a reality with the presence of countless 

contaminants that represents risks to the human health as well as the environment. Between 

the contaminants, the methylene blue stands out as an industrial dye used in large scale for 

manufacturing textiles applied to fabrics. Therefore, the search for new adsorbents with high 

level of adsorption is a reality, especially by the use of nanostructured sand compound and 

graphene oxide. In this regard, the study focused on synthesizing and characterizing the 

morphological structure, as well as the physical profile based on the zeta potential, in order to 

define the adsorption potencial over the blue methylene in an exploratory format without the 

application of mathematical models of pseudo-first and second order between them. The 

prepared adsorbent material has on its final composition graphene oxide and sand, in which 

the morphological profile showed little presence of porous sand coming from the graphene 

oxide.  

 

Keywords: adsorption, pigment, nanoadsorbents. 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade da água disponível na forma potável é encontrada com um pequeno 

percentual voltada à qualidade e quantidade (DI BERNARDO; PAZ, 2008). Apesar da 

grande quantidade de água no mundo, apenas um pequeno percentual está disponível na 

forma potável, assim o abastecimento assegura a qualidade da água para toda a 

população do meio urbano. A degradação das águas especialmente pela ampla poluição 

do meio sem qualquer forma racional dificulta o seu tratamento intensificando a 

escassez hídrica e elevando os riscos à saúde humana durante o seu consumo, 

especialmente pela precariedade do tratamento oferecido em algumas regiões do país 

(HELLER; PÁDUA, 2006). 

O uso de águas destinadas ao consumo humano devem apresentar características 

microbiológicas, físicas, químicas e radioativas dentro dos padrões de potabilidade 

exigidos pela legislação vigente e que não ofereça riscos à saúde (PORTARIA MS nº 

2914/2011). Entretanto, o descaso com os efluentes industriais e domésticos são 

eminentes, com inúmeros compostos químicos liberados ao meio ambiente apresentando 

características mortais dependendo de sua concentração na água.  

Entre os principais contaminantes industriais encontrados na forma de efluentes, 

é o azul de metileno corante com características físico-química catiônicautilizada em 

inúmeras atividades entre elas no tingimento do algodão, jeans, malhas diversas bem 

como tinturas de cabelos (LIU et al., 2012). Entre os principais contaminantes 

industriais encontrados na forma de efluentes o azul de metileno, é um corante com 

características físico-química catiônica, utilizada em inúmeras atividades entre elas, o 

tingimento do algodão, jeans, malhas diversas bem como tinturas de cabelos (LIUet al., 

2012). 

Uma forma de minimizar os impactos provenientes do consumo de águas 

contaminadas provém do uso da adsorção, uma técnica atrativa, de simples aplicação e 

operação, com alta capacidade de reter compostos poluentes na forma orgânica e 

inorgânica provindos de efluentes diversos (JAIN al., 2015). Neste processo, para atingir 

a eficiência de adsorção de compostos contaminantes vislumbram-se valores de remoção 

entre 75 a 95%. Assim, o adsorvente de maior relevância, é o carvão ativado por 

apresentar elevada superfície de contato devido a sua porosidade, constituída por 

características micro, meso e macroporos. Entretanto, o uso de novas tecnologias faz 

com que o carvão ativado seja inferior em relação a sua condição de eficiência na 
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adsorção. Neste contexto, a produção de óxido de grafeno a partir do grafite apresenta-se 

como uma tecnologia moderna e com alto poder de eficiência adsortiva. Este processo é 

feito por meio da sintetise do grafite pelo método de Hummer’s o qual modifica o grafite 

pelo processo de oxidação e elevam a formação de compostos oxigenados no grafeno.  

Com base nas descrições citadas no contexto, o presente estudo propôs 

caracterizar a areia e óxido de grafenoproduzida, bem como avaliar suas características 

morfológicas e físicas a fim definir a potencialidade de adsorção sobre o corante azul de 

metileno.. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Síntese do grafeno 

 

Para a síntese do óxido de grafeno (OG), foi utilizado o método de Hummers 

modificado (HUMMERS; OFFEMAN, 1958). O método de Hummers modificado inclui uma 

etapa pré-oxidação, realizada da seguinte maneira: em um balão de vidro, adicionou-se 2,5 g 

de persulfato de potássio (K2S2O8), 2,5 g de pentóxido de fósforo (P2O5), 18 mL de ácido 

sulfúrico (H2SO4) e 5 g de grafite; onde foiacoplado umbalão a um condensador de bolas e foi 

deixado sob agitação durante 5 horas em placa aquecedora com temperatura controlada a 80 

°C; posteriormente, foifiltrada à vácuo lavando a amostra com água deionizada até a obtenção 

de pH neutro; foiseco em estufa à 60°C por 12 horas. Após a secagem, foiobtido o grafitepré-

oxidado.  

Para a etapa de oxidação, em um erlenmeyer, foi adicionada 1 g do grafite pré-oxidado 

seco, 23 mL de H2SO4 e 3 g de permanganato de potássio (KMnO4). Foi agitado durante 2 h à 

temperatura de 35 °C. Após este período, foiagitado, lentamente, 46 mL de água deionizada 

mantendo-se sob agitação por mais 2 horas. Esta etapa é altamente exotérmica, dessa forma, 

foiutilizado um banho de gelo para controle da temperatura, que não ultrapassou 50 °C. Para o 

término da reação, adicionou-se 140 mL de água deionizada e 2,5 mL de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) 30%. Após a adição do H2O2, foiobservada a mudança de coloração para 

amarelo dourado. Então foi adicionada 250 mL de solução de HCl 10% a amostra e foi 

centrifugada por 15 minutos em rotação de 4000 rpm. A adição de HCl resultouem um meio 

altamente ácido. Com o objetivo de tornar o meio alcalino, a amostra foilavada com água 

deionizada, homogeneizada, e novamente, centrifugada. Este processo de lavagem e 
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centrifugação foirepetido por 3 vezes, até a obtenção de pH neutro. Em seguida, foidescartado 

o sobrenadante e secado o corpo de fundo em estufa à temperatura de 60 °C durante 12 h. O 

resultado foio óxido de grafite seco que, possui aparência de um filme. Após foi realizado o 

processo de esfoliação para óxido de grafeno por ultrassonificação, no qual 0,4 g de óxido de 

grafeno foramcolocados em um erlenmeyer com 80 mL de álcool etílico e deixados em banho 

de ultrassom até a completa esfoliação. A solução resultante foiutilizada no preparo do 

suporte em areia. 

 

2.2 Preparação da areia 

A areia escolhida foi a areia de filtro de piscina por apresentar uma composição mais 

homogênea e menor quantidade de materiais indesejados. Utilizando peneiras granulométricas 

de 0,25 – 0,65 mm a areia foi reservada em um béquer, passando por um período de 24 horas 

em solução de acido nítrico 10%, em seguida a areia foi retirada da solução acida e lavada 

com 1 litro de água destilada,após isso foi colocada em uma estufa a 100 ºCpor 24 horas. 

 

2.3 Incorporação do grafeno na areia 

A solução deóxido de grafeno com o etilenoglicol etílico foi adicionado em um becker 

com 50 g da areia selecionada, a solução foi levada ao agitador magnético com aquecimento 

ate que todo etilenoglicol foi evaporado, resultando em uma mistura pastosa que foi colocada 

em um cadinho e levada a mufla onde ocorreu a calcinação utilizando a temperatura de 300 

ºCpor 3 horas, após o final deste processo a areia foilavada com 1 litro de água destilada. 

 

2.4 Caracterização morfológica 

A caracterização morfológica do adsorvente produzido foi realizada por meio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando um microscópio eletrônico de 

varredura (Shimadzu, modelo SS-550 Superscan). Para esta análise, as amostras foram 

recobertas com uma fina camada de ouro. Para a determinação do ponto de carga zero (PCZ) 

neste estudo, foram colocados 50 mg do material utilizado como adsorvente, preparado em 50 

mL de solução aquosa. Variou-se o pH de 1 a 12, de modo que as soluções aquosas foram 

ajustadas com soluções de HCl e/ou NaOH de 1 mol/L e 0,1 mol/L respectivamente. Este 

experimento foi realizado à temperatura ambiente (25 – 30ºC), sob agitação de 180 rpm em 

mesa agitadora (Tecnal TE-4200). Após o período de 24 horas, o pH foi medido. (Da Silva 

Guilarduciet al., 2006).Com o intuito de determinar o PCZ, os dados obtidos foram plotados 
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em um gráfico com pHfinal – pHinicial versus pHinicial, sendo o PCZ o ponto em que a curva 

PCZpH cruzar o eixo y=0. 

 

2.5 Ensaios de adsorção 

 

Ensaios preliminares foram realizados com base na obtenção prévia de dados, 

relacionados à condição de adsorção utilizando 400 mg do composto deareia com grafeno, a 

fim de adsorver o corante azul de metileno para obter um perfil de adsorção conduzidos 

mediante a uma concentração inicial de 5 mg L-1 com volume de 25 mL em pH 6,0 mediante 

uma agitação de 180 rpm com temperatura controlada em 25 ± 0,1 °C por um período 

máximo de 180 min. No qual, incrementou-se um intervalo de tempo para 1, 2, 5, 10, 15, 30, 

60, 90 120, 150 e 180 min. Entretanto, o valor da massa utilizada foi de 0,5 gramas de 

adsorvente. Todos os respectivos ensaios foram conduzidos em batelada na forma de 

duplicata, utilizando incubadora refrigerada com agitação, modelo Tecnal (TE-421) em 

intervalos de tempo de até 3 horas.  

Os valores relacionados ao potencial de remoção do azul de metileno obtido mediante 

ao uso do adsorvente areia com grafeno (400 mg) é apresentada na Equação 1. 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 =
𝐶0−𝐶𝑓

𝐶0
∗ 100(1) 

Em que, C0 é dada pela concentração inicial do azul de metileno e Cf concentração 

final. 

As amostras foram filtradas em membranas de acetado de celulose de 0,45µm e as 

leituras realizadas no espectrofotômetro, modelo Hach (DR 5000) com comprimento de onda 

de 654 nm. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A Figura 1 apresenta os resultados de micrografia do composto de areia e grafeno 

obtidopor MEV. 
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Figura 1: Micrografias obtidas por MEV. Magnitude de 200 x e 300 x do adsorvente 

composto por areia e grafeno. 

 

Fonte: autor (2017) 

Ao analisar as imagens de MEV apresentadas na Figura 1,notamos uma morfologia 

regular e composta por poros presentes na areia. É possível notar ainda que a areia foi 

utilizada de forma satisfatória como material suporte para as folhas de grafeno, as quais foram 

utilizadas para a impregnação na areia.  Segundo Srinivasan, Shankar e Bandyopadhyaya 

(2013) o grafeno no estado puro apresenta características de folhas bem definidas com grande 

área superficial. Essas folhas são identificadas na superfície da areia (Figura 1). 

Figura 2: Cuva do ponto de carga zero (PCZpH) do adsorvente. 

 

Fonte: autor (2017) 

A B 
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Os valores obtidos a partir do estudo do PCZ do adsorvente utilizado corresponde à 

faixa em que a curva do PCZpH corta o eixo y = 0 (Figura 2). 

A teoria que sustenta a técnica de determinação do ponto de carga zero assume que os 

prótons H+ e os grupamentos hidroxílicos OH-constituem íons determinantes em potencial.  A 

carga superficial de cada partícula dependerá do pH da solução. Consequentemente, a 

superfície dos sítios ativos torna-se positivamente carregada quando se associa com os 

prótons provenientes da solução, sob condições ácidas, ou negativamente carregadas quando 

ocorre a perda de prótons para a solução, sob condições alcalinas (DO NASCIMENTOet al., 

2014).  

Os valores obtidos a partir do estudo do PCZ indicaram que em pH menor que 6 a 

superfície se torna levemente positiva, e em pH maiores que 6 a superfície passa a ser 

negativamente carregada, possuindo assim a capacidadede adsorver espécies positivamente 

carregada em pH menor que 6 e positivas em pH maior que 6. 

Para os ensaios de adsorção, foiobservada uma remoção máxima do contaminante azul 

de metileno de 30,4% após 180 minutos como pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2: Gráfico de remoção do azul de metilenoversus tempo. 

 

Fonte: autor (2017) 

 

Essa baixa remoção pode ser explicada devido ao fato da superfície do material 

utilizado no processo de adsorção está carregada levemente com cargas positivas, 
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nãoocorrendo assim uma maior interação entre o adsorvente e adsorbato, cujo tal, possui 

características catiônicas (AJMAL et. al., 2000). 

Para Sundaram (2001) a baixa adsorção em pHpróximos de 6 é explicada pela 

presença de íons de H+ que competem com os cátions do corante em busca de sítios de 

adsorção, neutralizando capacidade adsortiva.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-seortanto, que apesar da baixa remoção do contaminante ,o processo de 

impregnação do grafeno na areia mostrou-se eficiente, apresentando um adsorvente  de 

morfologia regular. Desse modo, sugerem-se estudos mais aprofundados quanto às 

características do adsorvente, bem como o seu potencial de adsorção de outros contaminantes, 

possivelmente de cargas aniônicas. 
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