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RESUMO 

 

A purificação da água é um dos temas de preocupação ambiental global, porque tem efeito terrível sobre a 
vida humana, flora e fauna. Os poluentes da água incluem espécies orgânicas e inorgânicas. existem 
diferentes métodos para remoção de poluentes da água, como por exemplo, ozonização, precipitação 
química, fotocatálise, adsorção e filtração. Entre esses métodos, a adsorção é o método mais utilizado para 
a remoção de poluentes da água. Os materiais carbonáceos são um dos materiais amplamente utilizados 
para a purificação da água, sendo a areia utilizada como filtro para o tratamento de águas residuais. Assim, 
o objetivo do presente trabalho foi sintetizar um composto de areia e grafeno nanoestruturado por um 
método simples e verde que pode ser usado simultaneamente como um adsorvente efetivo para remoção 
de contaminantes da água e filtro de águas residuais. O composto preparado foi aplicado como adsorvente 
para a remoção do chumbo da água. Foram realizadas análises de caracterização e estudos de adsorção 
conduzidos em sistema em batelada em temperatura ambiente. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ADSORÇÃO, CINÉTICA, ISOTERMA, FILTRO. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A crescente industrialização e a crescente degradação das fontes naturais de água 

acentuam não apenas a indisponibilidade de água potável, mas também causam 
inúmeros riscos para a saúde. O tratamento de poluentes da água, incluindo efluentes 
industriais nocivas, descarga agrícola, resíduos domésticos, e microrganismos 
patogênicos estão sendo pesquisados em todo o mundo. Métodos avançados auxiliados 
pela nanotecnologia, como filtração por membrana, osmose reversa, fotocatálise 
heterogênea, ozonização etc. estão sendo estudados no tratamento e reciclagem de 
águas residuais (DAMODAR et al., 2009). Entretanto existem estudos que comprovam a 
eficácia da adsorção quando relacionada com outros métodos, sua eficácia e sua utilidade 
dependem principalmente da afinidade dos contaminantes em relação aos adsorventes. 

O carbono é um adsorvente versátil que é fortemente utilizado na remoção de 
vários poluentes em soluções aquosas (ZABIHI et al., 2009; GOYAL et al., 2009; 
DEMIRBAS et al., 2009). O grafeno (NOVOSELOV et al., 2011), o último membro da 
família do carbono,  
é considerado um dos materiais mais interessantes deste século. O Grafeno e seus 
compostos oferecem utilidade em várias aplicações, devido à sua estrutura de natureza 
bidimensional e sua estrutura exclusiva (RAO et al., 2009; GEIM; NOVOSELOV, 2007). O 
que faz com que o grafeno se torne uma boa alternativa para a purificação da água são 
suas características, como a presença de grupos funcionais superficiais.  

Importantes aspectos a serem considerados para a produção em larga escala de 
compósitos de OGR são a facilidade de síntese e pós-purificação de síntese. Na maioria 
dos métodos existentes de preparação de compósitos os constituintes foram preparados 
separadamente e misturados ou auxiliares externos foram empregados para a produção 
de compósitos, o que geram muitas limitações na síntese em larga escala. Outro aspecto 
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para a utilização de tais compostos para aplicação tais como para a purificação de água, 
é a facilidade de separação sólido-líquido e tratamento pós-tratamento. Processos 
laboriosos como centrifugação de alta velocidade, filtração de membrana, ou separação 
magnética não são práticos para os usuários finais (SREEPRASAD et al., 2011). 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 SÍNTESE DO COMPOSTO DE AREIA E GRAFENO NANOESTRUTURADO 

Para a síntese do óxido de grafeno (OG), foi utilizado o método de Hummers 
modificado (HUMMERS; OFFEMAN, 1958) por Yamaguchi, Bergamasco e Hamoudi 
(2016). 

A areia foi previamente lavada e separada em peneiras granulométrias de 150 nm 
a 300 nm (Areia D), de 300 nm a 435 nm (Areia B), e de 435 nm a 600 nm (Areia A). Para 
o suporte do OG em areia, 80 mL de solução de OG 0,25% e 0,5% foram colocados em 
contato com 40 g de cada areia. A mistura foi então deixada sob agitação em chapa 
aquecedora à temperatura de 80 °C até a completa evaporação da fase líquida e 
incorporação do OG à areia. Posteriormente, o material foi calcinado em forno mufla com 
rampa de aquecimento de 10 °C min-1 até 300°C, permanecendo nessa temperatura por 
3 horas até que se resultou no material final. 
 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO 
 

A morfologia superficial do compósito de areia e grafeno foi caracterizada por meio 
na microscopia eletrônica de varredura, em microscópio Shimadzu SS-550. 

A análise de Potencial Zeta foi realizada no Laboratório de Gestão, Controle e 
Preservação Ambiental no Departamento de Engenharia Química da Universidade 
Estadual de Maringá. Nesta determinação verificou-se a carga superficial do compósito de 
grafeno e areia, o ponto isoelétrico e o efeito do pH no comportamento das cargas 
superficiais para auxiliar na determinação do pH ótimo de adsorção de chumbo. O pH das 
soluções foram ajustados utilizando-se soluções de NaOH e HCl 1 mol L-1. As análises 
foram medidas por anemometria Doppler laser eletroforética em diferentes pH utilizando 
um Delsa NanoTM C Beckman Coulter. 
 
2.3 ESTUDOS DE ADSORÇÃO 
 

Os estudos de adsorção foram realizados em batelada, utilizando 50 mg de 
adsorvente em 50 mL de solução de contaminantes em um Erlenmeyer de 125 mL e 
temperatura de 25 °C, utilizando shaker com agitação de 150 rpm, as amostras foram 
agitadas por 24 horas. Esse procedimento foi realizado utilizando variações da 
concentração do contaminante, sendo 5 mg.L-1, 10 mg.L-1 e 20 mg.L-1, granulometria do 
compósito adsorvente (150 nm a 300 nm (Areia D), de 300 nm a 435 nm (Areia B), e de 
435 nm a 600 nm (Areia A) e a concentração de grafeno em cada compósito 0,25% e 
0,5%. A quantificação de chumbo inicial e final foi realizada por absorção atômica de 
chama, modelo VARIAN AA240FS.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO 
 

Os materiais adsorventes desenvolvidos foram caracterizados pela microscopia 
eletrônica de varredura para determinar sua morfologia superficial apresentado na Figura 
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1, e o potencial zeta para analisar as propriedades de carga elétrica ilustrado pela Figura 
2.  

 
Figura 1. Compósito de areia e grafeno observado por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se uma morfologia regular e composta por microporos presentes na areia ao 
analisar as imagens de MEV apresentadas na Figura 1. É possível observar 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. O grafeno no estado puro 
apresenta características de folhas bem definidas com grande área superficial 
(SRINIVASAN et al., 2013). Essas folhas são identificadas na superfície da areia. 

 

 
Figura 2. Curva do Potencial zeta da areia e do compósito de areia e grafeno. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

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 (NASCIMENTO et al., 2014).   

Os valores obtidos a partir do estudo do potencial zeta indicaram que a areia por si 
só é carregada mais negativamente, e com a inclusão do óxido de grafeno na areia, 
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deixou o compósito mais positivo. Pode-se visualizar também que na maioria dos pontos, 
a superfície é negativa, possuindo assim a capacidade de adsorver espécies carregadas 
positivamente, com exceção do pH 4 no compósito e em pH 1 da areia dos quais são 
levemente positivos.  
 
3.2 ESTUDOS DE ADSORÇÃO 
 

Para a determinação da quantificação remanescente do chumbo realizada na 
absorção atômica de chama, apresentou os seguintes resultados ilustrados na Figura 3.  

 

  
Figura 3. Adsorção média do chumbo 10 ppm realizado. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Ao considerar a melhor granumetria do adsorvente, a melhor observada é a A, 
onde na maioria dos resultados apresentou uma maior remoção se comparada com as 
demais, com a melhor remoção encontrada de 75,72%. 

Se comparado a quantidade de grafeno no compósito, piorou a adsorção, isso 
pode ser explicado devido ao fato da superfície do material utilizado no processo de 
adsorção estar carregado levemente com cargas negativas, e com a impregnação do OG 
na areia, deixou a superfície mais positiva, realizando uma adsorção menos eficaz, e uma 
menor interação entre o adsorvente e adsorbato quando uma maior quantidade de  
grafeno está presente.  

Os desvios padrões ficaram altos, o que poderia justifica-los seriam erros 
experimentais, como por exemplo erros de filtragem, pesagem do compósito, falta de 
calibração da balança utilizada, utilização de um contaminante inferior entre outros. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considera-se que o processo de impregnação do grafeno na areia mostrou-se 

eficiente para a remoção de chumbo, porém estudos mais aprofundados são necessários 
para entender a relação. Desse modo, sugere-se um estudo mais aprofundado quanto às 
características do adsorvente, bem como o seu potencial de adsorção de outros 
contaminantes. 
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