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RESUMO 

O aumento da contaminação dos recursos hídricos por poluentes nocivos à saúde humana tem se tornado 
um motivo de preocupação mundial, impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias que visam a 
remediação dos mesmos. Diante deste cenário, o presente estudo avaliou a eficiência da adsorção do agente 
plastificante e desregulador endócrino, conhecido como bisfenol A (BPA) da água, a partir de três adsorventes 
distintos à base de óxido de grafeno e nanopartículas magnéticas de ferro e cobalto. Foram sintetizados 
adsorventes utilizando nanopartículas de óxido de ferro com 1, 2 e 3% de cobalto e óxido de grafeno (OG). 
Os resultados dos ensaios de adsorção mostraram que a maior capacidade adsortiva e eficiência de remoção 
de BPA foram obtidas pela utilização adsorvente composto por OG Fe+Co (3%). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adsorção; Óxido de grafeno; Nanopartículas; Tratamento de água; Bisfenol A. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a contaminação do meio aquático por substâncias indesejáveis tem se 
tornado um problema alarmante, sendo os produtos químicos de desregulação endócrina, 
considerados perigosos e resistentes, frequentemente detectados em água. A presença 
destas substâncias tem resultado em grande preocupação com relação à saúde pública e 
questões ambientais, devido à sua natureza tóxica, carcinogênica e mutagênica (SUPONG 
et al., 2019).  O bisfenol A (BPA) se classifica como um desregulador endócrino (ACOSTA 
et al., 2018), sendo um dos produtos químicos mais produzidos no mundo, utilizado 
principalmente na produção de polímeros como policarbonatos e resinas epóxi, aplicados 
na confecção de garrafas de água, refrigerante e mamadeiras (BOSCH et al., 2016).  

O BPA apresenta baixa biodegradabilidade em água e elevada resistência à 
degradação química, o que o torna um contaminante persistente no meio aquoso (ACOSTA 
et al., 2018). Diante disso, muitos estudos vêm introduzindo métodos avançados de 
tratamento de água visando a remoção de BPA, como oxidação fotocatalítica, 
biodegradação, adsorção e processos de oxidação. Dentre as técnicas, os processos 
adsortivos se destacam por apresentar baixo custo, facilidade de operação e simplicidade 
de processo (PARK et al., 2013).  

Materiais à base de carbono tem atraído grande atenção em virtude de sua vasta 
quantidade de poros e elevada estabilidade química, que os tornam ótimos candidatos para 
diversas aplicações, incluindo a adsorção (YUAN et al., 2019). O óxido de grafeno (OG) é 
um material carbonoso que vem sendo bastante utilizado em recentes pesquisas para o 
tratamento de águas residuais, sendo considerado um excelente material adsorvente em 
virtude da presença de grupos funcionais em sua superfície como hidroxilas, epóxis e 
carbonilas (WHITE et al., 2018). No entanto, apesar de suas excelentes propriedades, o 
OG apresenta certas dificuldades de separação do meio aquoso após adsorção, sendo a 
magnetização deste material, a partir de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, uma 
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alternativa para melhorar seu desempenho, visto que, tal magnetização facilita a separação 
do adsorvente da solução tratada por meio da utilização de campo magnético externo 
(SHERLALA et al., 2019).  

A modificação da superfície do OG a partir da inserção de nanopartículas magnéticas 
se torna uma alternativa promissora por permitir a remoção de grupos característicos de 
contaminantes, visto que apresentam a capacidade de reter grupos funcionais específicos 
em sua superfície (GÓMEZ-PASTORA et al., 2014). Desta forma, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar a utilização de adsorvente magnético à base de óxido de grafeno 
modificado com nanopartículas de óxido de ferro e cobalto para a remoção de BPA da 
água.            

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os testes experimentais foram realizados no Laboratório de Gestão, Controle e 
Preservação Ambiental (LGCPA), do Departamento de Engenharia Química (DEQ), da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). O bisfenol A utilizado nos ensaios foi doado pela 
empresa Aldrich, na forma de pó. 
 
2.1 SÍNTESE DO MATERIAL ADSORVENTE MAGNÉTICO À BASE DE GRAFENO 
 
 O óxido de grafeno foi preparado a partir do método de Hummers modificado 
(KOVTYUKHOVA et al., 1999), baseado em duas etapas: pré-oxidação e oxidação. As 
nanopartículas magnéticas de óxido de ferro e cobalto foram sintetizadas a partir do método 
sol-gel modificado (SILVA et al., 2013), sendo preparadas na proporção (Fe/Co) de 1, 2 e 
3% Co considerando uma massa inicial de 5,15 g de Fe. 

Os materiais foram combinados a partir de ultrassonicação, para a síntese do 
adsorvente, em homogeneizador ultrassônico (Hielscher –UP400St – 400W, 24KHz), 
utilizando 100 mg de grafeno e 34 mg de nanopartículas em 20 mL de água destilada, sendo 
a mistura seca à 150°C por 3 horas e, posteriormente, peneirada. 
 
2.2 EXPERIMENTOS DE ADSORÇÃO 
 

Os ensaios de adsorção de bisfenol A (BPA) foram realizados em batelada e 

duplicata, utilizando 10 mg de cada adsorvente produzido e 20 mL de solução de BPA 20 

mg L-1, em frascos de polietileno sob constante agitação à 150 rpm e 25ºC por 24 horas. 

Por fim as amostras foram filtradas utilizando membrana de 45 µm e as concentrações 

finais das soluções contendo BPA foram lidas em espectrofotômetro de UV-vis (HACH DR 

5000). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

O Gráfico 1 mostra a relação entre os diferentes adsorventes sintetizados, a 
capacidade adsortiva e as porcentagens de remoção. Por meio da análise dos dados, é 
possível notar que todos os adsorventes apresentaram resultados similares. No entanto, o 
adsorvente composto por óxido de grafeno e nanopartículas de ferro com 3% de cobalto 
(OG Fe+Co (3%)) mostrou uma sutil melhora na capacidade adsortiva e na porcentagem 
de remoção de BPA, sendo 17,48 mg g-1 e 43,2%, respectivamente.  
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Gráfico 1: Resultados dos ensaios de adsorção de bisfenol A variando a quantidade de cobalto 

na composição do adsorvente  
Fonte: Resultados obtidos pelo experimento 

 
Com base nos resultados obtidos, mais testes devem ser realizados a fim de otimizar 

o processo adsortivo por meio da variação de outros parâmetros, como massa, pH, 
agitação, tempo de contato e temperatura. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 A partir do presente trabalho, pode-se verificar que a variação na porcentagem de 
cobalto das nanopartículas que constituem o adsorvente magnético não apresentou 
diferença significativa nos percentuais de remoção e nas capacidades adsortivas. Contudo, 
os testes apresentaram uma remoção satisfatória de bisfenol A, uma vez que este 
contaminante é resistente aos tratamentos convencionais de água. Assim, estudos futuros 
devem ser realizados com o intuito de aperfeiçoar o desempenho do processo adsortivo.  
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