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INTRODUÇÃO 

A ocorrência de corantes e derivados em amostras ambientais oriundos do descarte frequente 

desses contaminantes em corpos hídricos destaca a ineficiência dos tratamentos empregados 

atualmente [1]. Os nanoadosrventes se tornam uma ótima opção na purificação em água, pois têm uma 

elevada área superficial, e possuem velocidades de adsorção de compostos orgânicos superiores aos 

adsorventes comumente usados [2]. Assim, o desenvolvimento de tecnologias verdes visando o preparo 

de materiais adsorventes eficientes aplicados aos tratamentos de águas e efluentes tem sido relatado. 

A quitosana é um biopolímero obtido por meio da quitina, a qual é encontrada principalmente no 

exoesqueleto dos crustáceos, como o camarão, caranguejos e insetos. CS é considerada um material 

antibacteriano, biocompatível, ambientalmente amigável e biodegradável [3]. Em razão de suas 

propriedades, a CS pode ser utilizada no tratamento de águas, pois possui uma alta taxa de adsorção, 

abundância, baixo custo e contém grupos amino e hidroxila em sua estrutura molecular, proporcionando 

um alto potencial na sorção de contaminantes [4]. As propriedades da CS podem ser potencializadas 

pela geração de nanopartículas de CS, a qual tem maior área superficial para interagir com poluentes 

em águas através de adsorção. Alguns estudos têm mostrado que a mistura de nanopartículas de CS e 

outros materiais, gerando os chamados compósitos, traz vantagens em processos de adsorção. A 

geração de compósitos baseados em materiais preparados via síntese verde, que preza pelo uso de 

reagentes não tóxicos, de baixa periculosidade, de materiais localmente disponíveis, renováveis e de 

baixo custo, tem se destacado na comunidade científica. Neste trabalho foram preparados dois 

compósitos distintos, o primeiro deles, baseado em nanopartículas de CS, nanopartículas de ferro 

preparadas via rota verde e proantocianidina, um produto natural, como agente crosslinking. O segundo 

compósito seguiu a rota tradicional, e esteve baseado em nanopartículas de CS, nanopartículas de ferro 

preparadas via rota convencional e glutaraldeído, um composto tóxico, mas classicamente usado como 

crosslinking. Estes materiais foram avaliados quanto as suas capacidades de adsorção de corantes em 

águas. 
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METODOLOGIA 

Nanopartículas de quitosana (nCS) foram preparadas baseadas na metodologia proposta por 

Pereira et. al. [5], com modificações. Inicialmente, dissolveu-se 1 g de CS em ácido acético (2% v/v), e 

deixou-se sob agitação magnética overnight a 600 rpm. Em seguida, uma solução de tripolifosfato de 

sódio (TPP) (5% v/v) foi agitada até a completa dissolução. Com o auxílio de uma bomba peristáltica, a 

solução de TPP foi gotejada lentamente na solução de CS em agitação (1000 rpm). Após a formação da 

nCS, nanopartículas de Fe3O4 foram preparados pelo método convencional baseados na metodologia 

proposta por Silva et. al. [6] e pelo método verde baseados no procedimento proposto por Zhang et. al. 

[7], utilizando-se folhas de eucalipto coom agente redutor. A magnetização das nCS pelo método 

convencional e verde foi realizada utilizando-se o agente crosslinking glutaraldeído (C-nCS@FeNPs) e 

proantocianidina (G-nCS@FeNPs), respectivamente. Os materiais sintetizados foram caracterizados 

por: determinação do tamanho de partícula, potencial zeta, curva de magnetização, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) acoplado à espectrometria de raios-x por dispersão de energia EDS e 

difração por raios-X (DRX).  

Após a caracterização dos materiais, testes de adsorção em batelada foram realizados para a 

remoção de corantes em águas, conforme protocolo de Prediger et. al. [8]. A partir dos dados obtidos, a 

capacidade de adsorção (qe) e a porcentagem de remoção (%) foram calculados. As concentrações dos 

corantes foram determinadas por espectrofotômetro UV/VIS.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As caracterizações dos materiais foram efetuadas por diversas análises, destacando-se o zeta 

potencial (Figura 1), curva de magnetização (Figura 2), microscopia eletrônica de varredura (MEV - 

Figura 3) e difração de raios-x (DRX - Figura 4).  

Foi possível observar que o potencial zeta da nCS variou entre 29 e 36 mV, apresentando um 

caráter positivo em toda a faixa de pH analisada, em razão da presença de grupos aminas protonados 

na CS [9]. Para o compósito G-nCS@FeNPs, verificou-se o mesmo perfil positivo, com valores entre 30 

e 36 mV. O potencial zeta do C-nCS@FeNPs diminuiu de 35 para −20 mV, mostrando a presença de 

um material mais eletronegativo em pH básico quando comparado com o material verde. Esses 

resultados sugerem um grande potencial dos materiais baseados em nCS para adsorver corantes 

aniônicos.  

 

-25

-15

-5

5

15

25

35

45

0 2 4 6 8 10 12

Z
e

ta
 P

o
te

n
c

ia
l 
(m

V
)

pH

nCS G-nCS@FeNPs C-nCS@FeNPs



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

Figura 1 - Potencial zeta de nCS, G-nCS@FeNPs e C-nCS@FeNPs vs pH (4-10)    Figura 2 - Curva de magnetização C- FeNPs e G-FeNPs 

 

As curvas de magnetização de C-FeNPs e G-FeNPs sintetizados foram medidas a partir de um 

magnetômetro de amostra vibratória (VSM) em função do campo magnético à temperatura ambiente. 

De acordo com o VSM, ambos os materiais apresentaram propriedades magnéticas. Os valores de 

magnetização de saturação (MS) do C-FeNPs foram cerca de 42 emu/g, enquanto para G-FeNPs foram 

de 31 emu/g. A diminuição dos valores de MS está relacionada com o tamanho das nanopartículas [10]. 

Esses resultados indicam que o compósito G-FeNPs possui tamanho de partículas maiores.  

A análise de MEV foi realizada para confirmar e avaliar as características morfológicas dos 

materiais puros (nCS, C-FeNPs e G-FeNPs) e os compósitos (C-nCS@FeNPs e G-nCS@FeNPs) 

juntamente com as respectivas imagens de EDS. 

 

Figura 3 – Imagens MEV. a) C-FeNPs; b) C-nCS@FeNPs; c) C-nCS@FeNPs com EDS; d) G-FeNPs; e) G-

nCS@FeNPs; f) G-nCS@FeNPs com EDS; 

A partir das imagens de MEV, foi possível observar a morfologia da formação de partículas 

irregulares de ferro e aglomerados, tanto nas partículas C-FeNPs como nas G-FeNPs. A análise 

confirma tamanhos de partículas maiores para G-FeNPs. Para os compósitos C-nCS@FeNPs e G-

nCS@FeNPs, o mapeamento elementar foi realizado para o ferro por meio da ferramenta EDS, 

comprovando a incorporação e magnetização dos compósitos gerados. 

Após a caracterização, os compósitos C-nCS@FeNPs e G-nCS@FeNPs foram aplicados na 

remoção dos corantes aniônicos direct black 22 (DB22) e reactive orange 122 (RO122). Nota-se que 

para ambos os corantes, o compósito G-nCS@FeNPs apresentou maior eficiência de remoção, com 

90% e 84% para DB22 e RO122, respectivamente. Com isso, o compósito preparado por rota verde, o 

G-nCS@FeNPs, foi escolhido para prosseguir com a otimização do processo de remoção do corante 
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RO122, analisando-se diversos parâmetros como pH, tempo de contato e variação da massa de 

nanomaterial. 

 

Figura 4 – a) Testes preliminares de adsorção para DB22 e RO122 com os nanomateriais C-nCS@FeNPS e G-CS@FeNPS; 

b) Avaliação da influência do pH na adsorção do RO122 por G-nCS@FeNPs; c) Influência do tempo de contato na adsorção 

do RO122 por G-nCS@FeNPs; d) Variação da massa de nanoadsorvente G-CS@FeNPs na adsorção de RO122. 

 

O estudo do pH no processo de adsorção é um parâmetro importante, pois o pH do meio pode 

alterar a carga superficial do adsorvente e do contaminante, podendo causar atração ou repulsão 

eletroestáticas. Variou-se o pH da solução do corante, RO122 de 2 a 12. Os resultados apresentados 

indicaram uma melhor adsorção do RO122 por G-nCS@FeNPs no pH 4, o que proporcionou um qe de 

438,60 mg/g e 89% de remoção, devido à protonação dos grupos amina (NH3
+) pelo excesso de íons H+ 

na solução. 

A influência do tempo de contato foi analisada de 2 a 120 minutos em pH 4, visando o tempo de 

adsorção ideal para remoção de RO122 por G-nCS@FeNPs. Nota-se um aumento na capacidade de 

adsorção nos primeiros 10 minutos, cujo qe foi de 328,95 mg/g. Após esse tempo, o nanomaterial atingiu 

o equilíbrio e a concentração do corante RO122 permaneceu constante, atingindo um qe de 332,08 

mg/g.  

A análise da variação da massa de nanomaterial foi realizada na concentração de adsorvente G-

nCS@FeNPs de 0,1 a 0,4 mg/mL. Os resultados obtidos indicaram que a capacidade de remoção do 

RO122 diminuiu proporcionalmente ao aumento gradativo do nanomaterial G-nCS@FeNPs. Esses 

resultados eram esperados, uma vez que, ao aumentar a carga do adsorvente, ocorre uma menor 

utilização dos sítios de adsorção. O qe variou de 306,70 a 475,56 mg/g (57,32 a 99,5%). Quando uma 

menor massa foi utilizada o maior qe foi encontrado, indicando que uma baixa massa foi suficiente para 

ter uma boa capacidade e porcentagem de remoção (475,56 mg/g e 99,5%). 

CONCLUSÕES 
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Neste estudo, a síntese de nanopartículas de quitosana e suas caracterizações foram 

eficientemente realizadas. As nanopartículas de ferro verde (G-FeNPs) foram preparadas a partir das 

folhas de eucalipto, mostrando que o uso de agentes redutores naturais é eficaz. Além disso, 

nanopartículas magnéticas (C-FeNPs) via protocolo tradicional também foram preparadas e 

caracterizadas com sucesso. A produção do compósito C-nCS@FeNPs, utilizando-se o glutaraldeído 

como agente crosslinking clássico e tóxico, e o compósito G-nCS@FeNPs utilizando a proantocinidina 

como crosslinking natural, foram realizadas. Ambos os compósitos foram caracterizados por diferentes 

técnicas incluindo potencial zeta e MEV, e aplicados na adsorção do corante RO122, variando-se o pH, 

o tempo de contanto e a massa do nanoadsorvente. 

 A otimização do processo de adsorção mostrou que as melhores condições experimentais foram 

pH 4 devido ao excesso de H+ na solução, responsável pela protonoção dos grupos aminas presentes 

na estrutura da quitosana.  O teste da influência do tempo de contato indicou que o equilíbrio na adsorção 

do RO122 por G-nCS@FeNPs foi alcançado em um curto tempo de 10 minutos. Em relação à variação 

da concentração de nanomaterial, a melhor capacidade de remoção foi alcançada na concentração de 

0,1 mg/mL. A capacidade máxima de adsorção alcançada até o momento foi de 475,56 mg/g, que é um 

valor bastante alto quando comparado com a literatura. 

Estudos cinéticos, isotérmicos e termodinâmicos ainda serão realizados, bem como o estudo do 

mecanismo de adsorção do RO122 por G-nCS@FeNPs. A abordagem deste estudo é nova, uma vez 

que o compósito sintetizado via química verde apresentou resultados promissores na adsorção de 

corantes aniônicos em água.   
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