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1. INTRODUÇÃO 

Na indústria petroquímica, um dos grandes desafios para se reduzir o impacto ambiental é o tratamento dos efluentes 

provenientes do processo de extração do petróleo. A água produzida (AP) é um subproduto tóxico provindo da extração de 

petróleo e gás. Atualmente, esse efluente é descartado sem o devido tratamento, colocando em risco todo o meio ambiente ao 

redor do poço de exploração do petróleo devido às suas características complexas e poluidoras (BEYER et al., 2020). Dentre os 

principais agentes contaminantes da AP, estão os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA).  

O fluoranteno (FLT) é um hidrocarboneto com 4 anéis aromáticos que pode ser visto como a fusão do naftaleno com o 

benzeno. Sua nomenclatura se origina da fluorescência advinda da molécula quando exposta a luz UV. Por ser um poluente 

perigoso e de potencial cancerígeno, efluentes contaminados com fluoranteno demandam atenção e processos de tratamento 

adequados antes de sua disposição (MUKHOPADHYAY et al., 2020).  

Dentre os métodos de remediação de meios aquosos, a adsorção é um dos processos que tem se destacado devido à suas 

vantagens de seletividade, baixo custo, capacidade de reutilização do adsorvente, adaptabilidade a diferentes tipos processos e sua 

eficiência em baixas concentrações (NASUHOGLU et al., 2012). 

O óxido de grafeno (OG) é um dos adsorventes avançados mais promissores na remoção de contaminantes 

de meios aquosos devido à sua grande área superficial e sua composição de carbono que facilita a adsorção (CHEN 

e HUANG, 2020). Mesmo sendo um ótimo adsorvente, o grafeno possui algumas limitações, que podem ser 

superadas pela adição de polímeros, como a quitosana. A quitosana é um polímero natural e versátil que possui um 

bom potencial adsorvente, floculante e coagulante e que, portanto, pode ser aplicado no tratamento de efluentes de 

forma eficiente (PAL et al., 2020). Ao se combinar a quitosana com o grafeno, portanto, consegue-se aumentar de 

forma considerável a eficiência da adsorção do fluoranteno (NEVES et al., 2020). Pensando na recuperação desse 

adsorvente e na extração do poluente capturado pela adsorção do meio em que ele se encontra, pode-se adicionar 

nanopartículas de ferro ao adsorvente com o objetivo de implementar a separação magnética do fluoranteno.  

A legislação brasileira ainda é branda em relação ao correto descarte e tratamento da água produzida, porém 

o tratamento adequado de efluentes industriais torna-se cada vez mais necessário (CAETANO, 2017). Assim, esse 

trabalho visa avaliar a adsorção de fluoranteno em águas residuais de processos petroquímicos em nanocompósitos 

adsorventes magnéticos de óxido de grafeno e quitosana.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Síntese do mCS/GO 

O nanocompósito de óxido de grafeno/quitosana magnética (mCS/GO) foi sintetizado segundo a metodologia descrita 

por Queiroz et al. (2022). 
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2.2 Planejamento experimental 

Para otimizar o desempenho do processo de adsorção foi utilizado um planejamento fatorial completo 2³ + 3. Para este 

desenho experimental, foram selecionadas variáveis que podem influenciar a eficiência de adsorção, a saber, concentração, pH e 

dosagem do adsorvente. 

De acordo com a matriz de planejamento gerada pelo software Statistica® 7.0, foram realizados 11 testes de adsorção. 

A concentração de fluoranteno variou entre os valores de 2, 3 e 4 mg/L; a dosagem do adsorvente entre 0,2; 0,3 e 0,4 mg/mL e 

pH entre os valores de 6, 8 e 10. Para ajustar os valores de pH, NaOH e HCl foram adicionados gota a gota. O mCS/GO foi 

armazenado em geladeira para evitar sua degradação. 

Os testes foram submetidos a agitação constante por 1 hora em shaker (Jeio Tech, SI-600R, Coreia do Sul) a 25°C. Em 

seguida, o adsorvente foi separado da solução por um ímã e as misturas foram centrifugadas a 6000 rpm por 15 minutos. Alíquotas 

foram retiradas e a concentração residual final (Ct) foi determinada por espectrofotômetro UV-vis (Shimadzu, UV-1900i, Japão) 

no comprimento de onda de 236 nm. A capacidade de adsorção (q(t)) e a porcentagem de remoção (%Rem) foram calculadas de 

acordo com as Equações 1 e 2, respectivamente: 

𝑞(𝑡) =
𝑉.(𝐶𝑜−𝐶𝑓)

𝑚
                                                                                              (1) 

 %𝑅𝑒𝑚 =
100.(𝐶𝑜−𝐶𝑓)

𝐶𝑜
                                                                                                                      (2) 

Onde: Co é a concentração inicial da solução; Cf é a concentração residual final; m é a massa da solução; e V é o volume da solução. 

2.3 Cinética de adsorção 

Os ensaios de cinética adsortiva de FLT em mCS/GO foram realizados em sistema de batelada em shaker 

a 25°C, sob agitação a 200 rpm, e dosagem de adsorvente de 0,2 mg/mL, e pH 6, as melhores condições de acordo 

com a análise estatística. Os testes foram realizados em três diferentes concentrações iniciais (2, 3 e 4 mg/L) de 

FLT. As amostras foram coletadas em intervalos de tempo pré-determinados (0 – 100 min). Em cada alíquota, o 

adsorvente foi separado magneticamente, centrifugado e sua concentração residual foi determinada por 

espectrofotometria. Os modelos cinéticos de Pseudo-Primeira Ordem (PPO), Pseudo-segunda Ordem (PSO), 

descrito pelas Equações 3 e 4, respectivamente, foram ajustados aos dados experimentais por meio do software 

OriginPro8®. 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡)                                                               (3) 

𝑞𝑡 =
𝐾2𝑞𝑒

2𝑡

1+𝐾2𝑞𝑒𝑡
                                                                (4) 

Onde: qe é a capacidade de adsorção (mg/g); t é o tempo (min); K1 é a constante do modelo de pseudo-primeira 

ordem (1/min); K2 é a constante do modelo de pseudossegunda ordem (g/(mg.min)). 

2.4 Caracterizações 

Para avaliar o adsorvente antes e após o processo de adsorção, foram realizadas algumas análises de 

caracterização. A caracterização da superfície funcional (FTIR) foi realizada por espectroscopia pelo método KBr 

no equipamento Nicolet 6700 (Thermo Scientific, Madison, EUA) analisando a faixa de 4000-400 (cm−1). Para 

encontrar a área superficial específica, foi utilizado o método BET, que utiliza a fisissorção de N2. Os ensaios foram 

analisados no equipamento Quantachrome (NOVA 1200e). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterizações 

Na análise do FTIR (Figura 1.B), os espectros C–Fe3O4 e G-Fe3O4 mostram a presença de bandas em 2920 

e 2850 cm−1, que indicam vibrações de estiramento de os grupos -CH2-, devido ao ácido oleico da síntese de 

partículas de Fe3O4 (Silva et al., 2013). As bandas em 1470 e 570 cm−1 são associadas à vibração de alongamento 
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da ligação Fe-O, o que revela a presença de magnetita (Zhang et al., 2021). O espectro de C-mCS/GO mostra um 

pico em 3330 cm−1, associado às vibrações de alongamento dos grupos N-H e O-H (Gul e et al., 2016). Além disso, 

os espectros C-mCS/GO e o G-mCS/GO exibem picos em 2920, 2850 e 645 cm−1, devido às partículas magnéticas 

de Fe3O4 (Wang et al., 2015). O pico em 1620 cm−1  está associado a vibrações de estiramento de grupos C=O, que 

podem ser atribuídos à presença de grupos -COOH. Grupos de amida residual são atribuídos à quitosana (Travlou 

et al., 2013; Tang et al., 2021). Já os picos em 1070 e 1230 cm−1 representam as vibrações de alongamento dos 

grupos C–O e –COOH (Neves et al., 2020). 

As isotermas de adsorção/dessorção de mCS/GO e mCS/GO + FLT foram obtidas pelo método BET (Figura 

1.A). O método BET indicou que a área de superfície específica aumentou quando a quantidade de rGO aumentou. 

O mecanismo de adsorção predominante foi o π-π e a interação hidrofóbica. As isotermas de adsorção indicaram 

que os adsorventes apresentaram boas capacidades de adsorção e estabilidade de ciclo para o FLT. 

Figura 1. Resultados das caracterizações: a) BET; e b) FTIR. 

 
3.2 Planejamento experimental  

Os valores das variáveis reais e codificadas e os resultados da quantidade e porcentagem de remoção estão 

apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1. Testes para planejamento experimental. 

Testes 
Concentração inicial 

(mg/L) 

Dosagem 

(mg/mL) 
pH 

X1 

(mg/L) 

X2 

(mg/mL) 

X3 

(pH) 
q(t) %Rem 

1 2 0,2 6 -1 -1 -1 6,16 61,61 

2 4 0,2 6 1 -1 -1 18,94 94,71 

3 2 0,4 10 -1 1 1 0,96 19,27 

4 2 0,4 6 -1 1 -1 2,46 49,27 

5 3 0,3 8 0 0 0 7,34 73,43 

6 4 0,2 10 1 -1 1 16,52 82,61 

7 4 0,4 10 1 1 1 7,59 75,96 

8 3 0,3 8 0 0 0 8,61 86,17 

9 2 0,2 10 -1 -1 1 0,08 0,89 

10 4 0,4 6 1 1 -1 7,08 70,88 

11 3 0,3 8 0 0 0 8,58 85,85 

De acordo com o gráfico de Pareto (Figura 2.A), as variáveis mais significativas no processo de adsorção 

são concentração e dosagem, respectivamente. Além deles, considerando um p de 0,05, há também a influência da 

interação entre concentração e dosagem, pH e a interação entre dosagem e pH. A Figura 2.C mostra que a capacidade 

de adsorção é maximizada aumentando a concentração do adsorvente e diminuindo a dosagem de FTL e o pH.  

A partir da análise estatística, o modelo preditivo que descreve o comportamento da adsorção pode ser 

descrito pela Equação 5. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

�̂�(𝑥1 , 𝑥2, 𝑥3) = 7.67 + 5.06𝑥1 − 2.95𝑥2 − 1.19𝑥3 − 2.24𝑥1𝑥2 + 0.71𝑥1𝑥3 + 0.94𝑥2𝑥3  (5) 

Onde: 𝑥1 é o valor da concentração; 𝑥2 é o valor de dosagem FLT; 𝑥3 é o valor de pH. 

O modelo é considerado significativo de acordo com o teste F, visto que o F-calculado (𝐹6,4 =543,94) é 

maior que o F-tabelado (𝐹6,4= 6,16).  

Figura 2. a) Gráfico de Pareto, b) Influência da concentração, dosagem e pH. 

 
Visando à otimização das condições de operação das análises adsortivas, os ensaios cinéticos foram 

realizados nas condições de dosagem 0,2 mg/mL; pH 6 e concentração 4 mg/L, visto que estas condições 

proporcionaram maiores capacidade de adsorção e porcentagem de remoção. 

 

3.3 Cinética de adsorção 

A Figura 3 apresenta as curvas cinéticas de adsorção de fluoranteno pelo compósito. 

Figura 3. A) Curvas cinéticas do FLT por mCS/GO, B) Ajuste de modelos de PPO e PSO (4mg/L). 

 
Analisando as curvas cinéticas, pode-se observar a rápida cinética. Em menos de 1 min, a remoção de FLT 

por mCS/GO atingiu 80% (Figura 3.A). A Tabela 2 mostra os parâmetros obtidos pelos modelos nos gráficos 

plotados. Pode-se observar que para todos os casos houve um bom ajuste.  

Tabela 2. Parâmetros dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudossegunda ordem 

Modelo Parâmetros Concentração de FLT (mg/L) 

1 3 4 

Experimental qe(mg/g) 5,373 12,095 16,359 

PPO qe(mg/g) 5,230 11,482 15,850 

K1 2,561 8,680 8,630 

R2 0,967 0,957 0,965 

AICC -28,976 -6,407 0,139 

PSO qe(mg/g) 5,294 11,684 16,117 

K2 0,662 1,670 1,227 

R2 0,944 0,985 0,990 

AICC -16,522 -21,745 -19.113 
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O modelo de PPO se ajustou melhor aos dados experimentais obtidos para a concentração mais baixa (1 

mg/L), enquanto que modelo PSO descreveu melhor os dados para as demais concentrações. Isso se deve aos altos 

valores de coeficiente de determinação e mais baixo valores do critério de Akaike corrigido. Além disso, os valores 

do preditos pelos modelos foram muito próximos dos valores experimentais.  

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo apontaram o compósito mCS/GO como um material promissor para a 

remoção de poluentes orgânicos de efluentes. A análise estatística do planejamento fatorial indicou que as condições 

otimizadas do processo são dosagem 0,2 mg/mL; pH 6 e concentração 4 mg/L. Esses resultados estão de acordo 

com o esperado, pois com o aumento da disponibilidade do adsorvente e com a diminuição da disponibilidade do 

adsorbato, a tendência é que a adsorção tenha um melhor desempenho. A boa capacidade de adsorção do mCS/GO 

foi confirmada pelas caracterizações realizadas e pela rápida cinética observada. Para a condição ótima testada, o 

tempo de equilíbrio foi de apenas 5 minutos, a capacidade de adsorção foi de 18,94 mg/g e a porcentagem de 

contaminante removida (%Rem) foi de 94,71 %. O adsorvente compósito mCS/GO se mostrou promissor para a 

remoção de HPAs como o FLT de águas residuais. 
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