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RESUMO 

 

O óxido de grafeno (OG), nanomaterial sintetizado a partir do grafite, tem atraído 

atenção como adsorvente com grande capacidade de remoção de cátions e 

diversos contaminantes de soluções aquosas, devido a presença dos grupos 

hidroxila, epóxi, carbonila e carboxila em sua superfície. Este trabalho, visa avaliar 

o potencial do óxido de grafeno bruto (OG) e de sua forma imobilizada em 

poli(divinilbenzeno) (PDVB-OG) na remoção de íons de césio de uma solução 

aquosa sintética. Os experimentos foram realizados em batelada, e foi avaliado a 

influência do tempo de contato e da concentração inicial de íons de césio. Para 

descrever a isotermas de equilíbrio foram aplicados os modelos de Langmuir e 

Freundlich, e a cinética do processo de adsorção, foi avaliada utilizando-se os 

modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão 

intrapartícula. Para prever a espontaneidade do processo de adsorção, foi 

calculado a energia livre de Gibbs. Nos experimentos de adsorção de íons de césio, 

o OG e o nanocompósito PDVB-OG, após 30 min. de contato, apresentaram taxa 

de remoção de 80% e 63% respectivamente. O modelo que melhor descreveu o 

processo de adsorção, para ambos adsorventes, na faixa de concentração de 30 a 

130 mg.L-1, foi o de Langmuir e a capacidade máxima de adsorção calculada foi de 

17 mg.g-1 para o OG e de 15 mg.g-1 para o PDVB-OG. Tanto para o OG quanto para 

o PDVB-OG, o modelo cinético que melhor descreveu o processo foi o de 

pseudo-segunda ordem e o valor da energia livre de Gibbs determinou que a 

adsorção dos íons de césio foi espontânea. A matriz polimérica não apresentou 

capacidade de remoção significativa, evidenciando que a adsorção dos íons césio 

pelo nanocompósito de PDVB-OG se deve a presença do OG imobilizado. Por outro 

lado, devido a maior densidade, o PDVB-OG foi facilmente separado da solução 

por decantação após o experimento de adsorção. Os resultados indicam a 

capacidade do OG e do nanocompósito PDVB-OG em tratar rejeitos líquidos 

radioativos, a fim de minimiza-los. 

 

Palavras chave: 



 

 

Césio, adsorção, óxido de grafeno, nanocompósito, poli(divinilbenzeno). 

ABSTRACT 

 

Due to the presence of hydroxyl, epoxy, carbonyl and carboxyl groups on its surface, 

graphene oxide (GO), synthesized from graphite, has attracted attention as a high 

adsorbent of cation removal and several contaminants from aqueous solutions. This 

work aims to evaluate the potential of graphene oxide (GO) and its immobilized form 

as poly(divinylbenzene) (PDVB-GO) in the removal of cesium ions from a synthetic 

aqueous solution. The experiments were performed in batch, and the influence of 

the contact time and the initial concentration of cesium ions were studied. Langmuir 

and Freundlich models as the equilibrium isotherms, and the kinetics of the 

adsorption process, pseudo-first order, pseudo-second order and intraparticle 

diffusion models, were evaluated GO and PDVB-GO, removed after 30 min. of 

contact time 80% and 63% of cesium ion, respectively for both adsorbents. The 

maximum adsorption capacities were 17 mg.g-1 for the GO and 15 mg.g-1 for the 

PDVB-GO. For both GO and PDVB-GO, Langmuir model fitted better in the 

adsorption process, the Gibbs Free Energy showed that this process for were 

spontaneous and the kinetic models were the pseudo-second order. As the polymer 

matrix, PDVB, has no significant removal capacity, the adsorption of the cesium ions 

by the PDVB-GO nanocomposite is due to the presence of the GO. On the other 

hand, the PDVB-GO was easily separated from the solution by decantation after the 

adsorption experiment. The results indicate the ability of the GO and the PDVB-GO 

nanocomposite to treat radioactive liquid wastes in order to minimize them. 

 

Key words:  

Cesium, adsorption, graphene oxide, nanocomposite, poly(divinylbenzene). 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Na operação de reatores nucleares para produção de energia e de 

radioisótopos utilizados na indústria, medicina e pesquisa, são gerados rejeitos 

radioativos que colocam em risco a segurança do homem e do meio ambiente. 

Sendo necessário o gerenciamento seguro destes rejeitos, visando o tratamento 

para a redução de volume e acondicionamento adequado para armazenagem e 

deposição. 

Dentre os radioisótopos, o Césio-137, gera grande preocupação 

radiológica, pois além de ter meia-vida de cerca de 30 anos, a semelhança de suas 

propriedades físicas e químicas com as do potássio facilita a sua dispersão no meio 

aquático e contaminação do meio ambiente e da biota.  

Além dos inúmeros métodos desenvolvidos para tratamento destes 

rejeitos, recentemente, vários estudos com nano materiais à base de carbono para 

a remoção de radionuclídeos de soluções aquosas tem se mostrado promissores. 

Dentre esses novos materiais, destaca-se o óxido de grafeno (OG), na remoção de 

íons metálicos de soluções aquosas. A presença de grupos funcionais oxigenados 

como epóxi, hidroxila, carbonila e carboxila na sua estrutura, são responsáveis pela 

sua capacidade promissora de complexação de cátions. Assim, dentro do 

gerenciamento de rejeitos radioativos, o OG apresenta um grande potencial de 

aplicação no tratamento de rejeitos líquidos contendo íons de césio.   

No entanto, a baixa massa específica e o pequeno tamanho de partícula 

do OG, dificultam o processo de sua recuperação do meio líquido após a adsorção 

do contaminante, exigindo ultracentrifugação por tempo prolongado seguida de 

filtração a vácuo que inviabiliza sua aplicação no tratamento de rejeitos radioativos. 

Neste trabalho, a imobilização de OG na matriz de poli(divinilbenzeno) (PDVB), visa 

a obtenção de um adsorvente que mantenha as características do OG, porém com 

aumento da massa específica e do tamanho de grão, facilitando a remoção do 

adsorvente por decantação e filtração simples. 
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2 OBJETIVO 

 

Estudo da remoção de íons de césio utilizando como adsorventes o 

óxido de grafeno (OG) e o óxido de grafeno imobilizado em poli(divinilbenzeno) 

(PDVB-OG), visando o tratamento de rejeito radioativo líquido contendo 137Cs. 

 

2.1 Objetivos específicos 

a)  sintetizar e caracterizar o óxido de grafeno; 

b)  sintetizar e caracterizar o poli(divinilbenzeno); 

c) imobilizar óxido de grafeno no poli(divinilbenzeno) e caracterizar o 

nanocompósito formado; 

d) avaliar o potencial do OG, do PDVB e do nanocompósito de OG/PDVB na 

remoção dos íons de césio variando-se o tempo de contato e a concentração 

inicial de césio na solução aquosa sintética; 

e) estudar os modelos de isotermas (Langmuir/Freundlich) para o OG e para o 

OG/PDVB; 

f) determinar a cinética de adsorção e a energia livre de Gibbs para o OG e 

para o OG/PDVB; 

g) determinar os parâmetros favoráveis para a melhor adsorção de césio a fim 

de viabilizar sua aplicação no tratamento rejeito líquido contendo 137Cs. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O césio. 

O césio foi o primeiro elemento descoberto através da espectroscopia 

de emissão, e foi detectado em água de fontes minerais na Alemanha por Robert 

Bunsen e Gustav Kirchhoff em 1860. Foi chamado de "césio" devido as duas linhas 

azuis proeminentes de seu espectro de emissão, do latim "caesius", que significa 

azul celestial (KIRK et al., 2004). 

É um metal de cor dourado-prateada, macio, dúctil e com ponto de fusão 

de 28,4 °C. Apresenta massa atômica de 132,91 u.m.a. e a sua configuração 

eletrônica é [Xe] 6s. Na tabela periódica localiza-se no sexto período e no grupo 

um, apresentando propriedades físicas e químicas semelhantes às do potássio e 

do rubídio. Sua ocorrência natural consiste no isótopo estável Cs-133, porém 

existem mais de 30 radioisótopos artificiais, dos quais o Cs-137 é o mais utilizado 

e conhecido (BUTTERMAN et al., 2005).    

O césio-137 é um dos produtos da fissão nuclear de maior preocupação 

radiológica nos rejeitos radioativos do ciclo do combustível nuclear. Possui meia 

vida longa de aproximadamente 30 anos e emite partículas beta em 1,2 MeV e 0,52 

MeV, e raios gama em 0,66 MeV, (AVERY, 1995). Os sais de césio têm solubilidade 

em água na ordem de centenas de gramas por litro, devido ao seu raio atômico 

grande (0,184 nm), que resulta em energia reticular baixa. Após a dissolução, o íon 

hidratado apresenta ligações fortes com as moléculas da água na esfera de 

hidratação, propiciando a alta solubilidade. Os íons tendem a ficar monodispersos, 

sem espécies hidrolíticas oligoméricas ou sem a formação de complexos ou 

coloides, mesmo na faixa de pH entre 4 e 10, onde a maioria dos cátions 

apresentam reações de complexação ou hidrólise (COLLINS et al., 1988).  

Devido à alta solubilidade em água, aliada à longa meia vida e à 

semelhança de suas propriedades químicas com as do potássio, o césio se mantém 

acessível aos organismos por muitos anos após o seu lançamento no meio 

ambiente (AVERY, 1995). Nos organismos, por sua vez, este elemento pode 

competir com o potássio na ativação de diversas enzimas, e acumular em músculos 

e ossos (PERKINS et al., 1996; CORRINA et al., 2004; RAHMAN et al., 2011). 
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3.2 Rejeitos radioativos. 

O uso de energia nuclear teve início em 1942 com o Chicago Pile-1, o 

primeiro reator nuclear artificial que manteve reação autossustentável por 28 

minutos, sob supervisão de Enrico Fermi (1901-1954). Desde então a geração de 

energia elétrica por usinas termonucleares tem se expandido. Segundo a 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (2017), até o final de 2016, 448 

reatores operacionais no mundo eram responsáveis por cerca de 11% de toda a 

energia elétrica gerada, podendo atingir, na melhor das hipóteses, a marca 14% 

em 2050.  

O uso da tecnologia nuclear também avançou na aplicação de 

radioisótopos em diversas atividades humanas como na agricultura, medicina, 

indústria e pesquisa. Todas estas atividades, incluindo a geração de energia 

elétrica e o descomissionamento de instalações nucleares, geram inúmeros rejeitos 

radioativos, que são definidos pela COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA 

NUCLEAR - CNEN (2015) como “qualquer material resultante de atividades 

humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 

isenção, estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é imprópria ou não 

prevista”. 

O programa de ação denominado Agenda 21, assinado por 179 países 

participantes da CONFERÊNCIA SOBRE MEIO AMBIENTE DA ONU, Eco-92 

(1992), destaca a importância do manejo seguro e ambientalmente saudável dos 

rejeitos radioativos, inclusive a sua minimização, transporte e depósito, dadas as 

suas características. A Gerência de Rejeitos Radioativos - GRR do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN é um dos centros de recepção dos 

rejeitos institucionais do país, sendo responsável pelo recebimento, tratamento e 

armazenamento dos rejeitos radioativos gerados nas aplicações nucleares no 

Estado de São Paulo e região sul do Brasil, que representa aproximadamente 80% 

dos rejeitos institucionais gerados no país. Na GRR do IPEN, além dos rejeitos 

sólidos e biológicos, encontram-se estocados cerca de 910 L de rejeitos líquidos 

(DELLAMANO, 2009), contendo diversos radionuclídeos, entre eles o césio-137. 

 

3.3 Tratamento de rejeitos líquidos radioativos 

Os principais objetivos do tratamento de rejeitos líquidos radioativos são 

a concentração de substâncias radioativas para reduzir o volume armazenado e a 
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descontaminação dos efluentes lançados no meio ambiente, além da recuperação 

de componentes valiosos para reciclagem (ZAKRZEWSKA-TRZNADEL et al, 

2013). Na literatura, encontramos estudos que abordam diversos métodos de 

tratamento como: tecnologias térmicas (incineração; pirólise; processamento; 

termoquímico; plasma e vitrificação), precipitação química, evaporação, filtração, 

osmose reversa, extração com solvente, fitorremediação, eletrodeposição, resinas 

de troca iônica. 

As tecnologias térmicas, tem como características o tratamento de 

grandes volumes de rejeito, o melhor potencial na redução efetiva do volume de 

resíduos gerados e uma melhoria da homogeneidade e qualidade destes resíduos. 

Porém, existe a dificuldade para atender a requisitos de segurança ambiental 

devido a geração de efluentes gasosos que podem restringir suas aplicações 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006). Os tipos de tecnologias 

térmicas mais utilizadas no tratamento de rejeito líquidos são: 

 A incineração, que tem como característica a destruição do material 

orgânico, gerando em um produto estável, livre de líquidos, e cumprindo os critérios 

de aceitação para armazenagem a longo prazo ou disposição final. Entretanto, 

apresenta limitações quanto à segregação e classificação dos rejeitos, ao seu alto 

investimento, sua aceitabilidade pública, além da necessidade de controle 

cuidadoso do processo de combustão, para minimizar a possibilidade de geração 

de rejeitos secundários (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006).   

A pirólise, que é o processo de destilação seca e sem chama, onde a 

matéria orgânica é aquecida externamente na ausência de ar ou oxigênio à 

temperaturas em que os compostos orgânicos são quebrados em vários 

componentes voláteis. A radioatividade permanece no resíduo sólido na forma de 

óxidos metálicos reduzidos. Apesar de tratar rejeitos com alta taxa de dose e com 

alto teor de água e compostos orgânicos, a pirólise, pode produzir como resíduo 

um material granular, elevando os custos para a deposição final, além de que os 

efluentes gasosos gerados no processo podem conter dioxinas e constituintes do 

dibenzofurano (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006). 

O processamento termoquímico, baseia-se na dessorção térmica que 

utiliza como “combustível” o alumínio ou magnésio em pó, que interagem com o 

rejeito, química e fisicamente, através da reação com a água presente, formando 

hidrogênio, o qual na presença de oxigênio queima, transformando os rejeitos em 
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escória. É utilizada para tratar e condicionar rejeitos radioativos problemáticos, mas 

tem custo elevado devido a exigência de profissionais com alta habilidade técnica 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006). 

A tecnologia de plasma vem sendo recentemente adotada para 

tratamentos de rejeitos nucleares. As fontes de plasma (tochas de plasma) são 

dispositivos alternativos aos bicos de combustível líquido ou queimadores a gás de 

outras técnicas, porém o plasma usa a energia de uma descarga elétrica para 

aquecer os gases de trabalho, que podem ser tanto inertes (nitrogênio, argônio, 

hélio) quanto oxidantes (oxigênio, ar) ou redutores (hidrogênio). O tratamento de 

rejeitos radioativos, ocorre na câmara de reação primária, onde a temperatura da 

corrente de gás na saída da tocha de pode atingir vários milhares de graus 

centígrados. A tecnologia de plasma é promissora para o tratamento de rejeitos 

radioativo, por não exigir nenhum tratamento prévio e a forma final dos resíduos ser 

robusta e isenta de material orgânico, adequada para armazenamento. Porém, 

devido ao alto custo de construção e operação e a necessidade de um sistema de 

tratamento de efluentes gasosos eficiente, a sua aplicação ainda é restrita 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006).  

A vitrificação é o processo de incorporação de materiais em uma matriz 

de vidro. Os constituintes de rejeitos radioativos são imobilizados por incorporação 

direta na estrutura de vidro ou por encapsulação. As vantagens mais significativas 

são a longa e estável vida útil do produto final e os bons fatores de redução de 

volume, que são ideais para a deposição final de rejeitos radioativos e propiciam 

um elevado grau de proteção ambiental. Porém, exige pessoal altamente 

qualificado e tem altos custos de investimento e de operação devido ao alto 

consumo de energia (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006).  

Na precipitação química os radionuclídeos são removidos dos rejeitos 

líquidos por meio da formação de um material sólido finamente dividido e insolúvel. 

Um método típico de precipitação química envolve a adição de reagentes e/ou 

ajuste de pH para formar o precipitado, seguida da floculação, sedimentação e 

separação sólido-líquido. Na descontaminação de quantidades volumosas, a 

utilização da precipitação é dependente do método de separação sólido-líquido, 

que pode ser a decantação, filtração ou centrifugação. Os agentes precipitantes 

são em geral hidróxidos, oxalatos, carbonatos, peróxidos e fluoretos de metais 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1992). Porém, a presença dos 
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agentes precipitantes e dos precipitados formados podem elevar o nível de material 

tóxico no efluente tratado.  Existe também o risco do processo de lavagem causar 

a ressolubilização dos radionuclídeos e consequente geração de um novo rejeito 

radioativo ou à formação de coloides, que reduz a eficiência do estágio de 

separação sólido-líquido (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001).   

Na evaporação, o processo de destilação do solvente a partir de um 

efluente residual, resulta em um menor volume de rejeito contendo os 

radionuclídeos e os sais inativos, que após secagem, podem ser incorporados a 

uma matriz adequada. O condensado resultante da evaporação é uma solução 

quase sem sais e com atividade muito baixa, que deve ser tratada por resinas de 

troca iônica antes de ser descarregada ou reciclada. Porém, esta técnica não é 

adequada para altas concentrações de sais inativos, tornando-se dispendiosa 

quando comparado com outras técnicas, e apresentando problemas sérios 

causados pela corrosão, descamação e formação de espuma. Salienta-se que a 

presença de alguns compostos orgânicos pode resultar em explosões durante a 

evaporação (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001).  

A filtração é um dos métodos mais versáteis na separação de partículas 

de um fluido, sendo útil no pré-tratamento ou no processamento de resíduos e 

efluentes, removendo detritos diversos e tratando os líquidos sobrenadantes 

provenientes de outros processos. Este método engloba diversos formatos e 

materiais e suas formas mais utilizadas são: a filtração natural, filtração por 

pressão, filtros de velas verticais, filtração a vácuo, filtros de cartuchos descartáveis 

e Ultrafiltração. Suas desvantagens são o tempo de processamento, o alto custo 

das tecnologias mais recentes como a Ultrafiltração e o risco de vazamentos 

durante o processo (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001). 

 A Osmose reversa é um método eficiente que, essencialmente utiliza 

um filtro de poros muito finos, capaz de remover sólidos dissolvidos, espécies 

iônicas e contaminação microbiana. Por estas características, as membranas são 

suscetíveis a entupimento, tornando-se necessário que o líquido de alimentação 

seja pré-tratado por ultrafiltração, o que encarece muito a operação em larga escala 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001). 

A extração com solvente, é um método amplamente estabelecido na 

reciclagem de rejeitos líquidos aquosos, e é utilizada principalmente para 

operações em larga escala, onde as concentrações de contaminantes são altas. 
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São utilizados solventes extremamente seletivos que permitem a separação de 

espécies químicas específicas da fase aquosa, enquanto outras são retidas. No 

entanto, seu custo é alto, o desempenho é frequentemente limitado por restrições 

hidrodinâmicas e existe o potencial de contaminação cruzada do fluxo aquoso com 

a fase orgânica (RAHMAN et al., 2011).  

A eletrodeposição, consiste na deposição de metal em um cátodo. Além 

do zinco, os metais que podem ser depositados diretamente, a partir de soluções 

aquosas, são os íons de Mn, Cr, Co, Fe, Ni, Ru, Te, Rh, Pd e Ag, todos menos 

eletronegativos do que o zinco. Porém, no tratamento de rejeitos radioativos 

líquidos, os íons dos radionuclídeos Cs, Sr, Zr e Nb são mais eletronegativos que 

o zinco e não podem ser depositados de forma que se tenha uma separação útil 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1994). 

A fitorremediação que é uma tecnologia de tratamento in situ, onde 

espécies vegetais são utilizadas para recuperar uma área contaminada. É um 

método de tratamento de rejeitos ecologicamente correto e econômico, mas sua 

utilização está visa tratamentos de contaminações de baixo nível vinculadas a 

recuperação de áreas impactadas por rejeitos radioativos. (INTERNATIONAL 

ATOMIC ENERGY AGENCY, 1994).  

As resinas de troca iônica são amplamente utilizadas na indústria nuclear 

para remover os radionuclídeos solúveis dos rejeitos líquidos. O processo de 

sorção baseia-se na troca de espécies iônicas entre uma solução líquida e uma 

matriz sólida, que contém grupos polares ionizáveis. Quando totalmente carregada, 

a matriz sólida removida e tratada como rejeito radioativo (INTERNATIONAL 

ATOMIC ENERGY AGENCY, 2001). Na literatura, diversos estudos visam o 

desenvolvimento de resinas de troca iônica seletivas aos radionuclideos como césio 

e estrôncio. (PALAMARCHUKA et al., 2015; LI et al., 2012).  

 

3.4 Sorção. 

A sorção é o processo que compreende a transferência do sorvato para 

os sítios ativos do sorvente formando-se uma ligação entre eles. Quando a reação 

de sorção se dá entre o sorvato e a superfície do sorvente, que ocorre em um curto 

período de tempo é denominada adsorção. Porém se o sorvato começa a ser 

incorporado nos poros do sorvente, a reação se torna lenta e o processo é 

denominado absorção (Figura 01).  
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Figura 01 – Diferença ente adsorção e absorção. 

 

Fonte: adaptada de MONTANHER, 2009. 

 

Quanto ao tipo de sorvente, denomina-se biosorção, quando os 

processos de sorção são naturais e o sorvente é uma biomassa (MONTANHER et 

al., 2009).  

A adsorção é o processo que resulta da remoção de solutos de uma 

solução para a sua concentração na superfície de um adsorvente, até que a 

quantidade de soluto restante na solução esteja em equilíbrio com a concentração 

no adsorvente (WEBER,1974). 

É comum distinguir três tipos de adsorção onde a afinidade entre 

adsorvente e soluto pode ser predominantemente devida a: i) atração elétrica entre 

o soluto e o adsorvente, chamada de adsorção de troca; ii) atração por forças de 

Van der Waals, chamada de adsorção física ou ideal; iii) reação química, unindo o 

soluto ao adsorvente, chamada de quimissorção ou adsorção química. Muitas 

adsorções de substâncias orgânicas por carvão ativado resultam em interações 

específicas, entre grupos funcionais do soluto e a superfície do adsorvente, 

exibindo uma variedade de energias de ligação associadas à adsorção física e 

química (WEBER,1974). 

A técnica de adsorção tem se destacado em relação às técnicas 

descritas anteriormente devido à simplicidade de operação, a viabilidade 

econômica, eficácia, por ser considerada ecologicamente correta e pela 

possibilidade de ser utilizada em larga escala em uma infinidade de aplicações 

(ZHAO et al., 2012; ZHENGJIE et al.,2014).  A seleção de adsorvente para 
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tratamento de água contaminada, depende da concentração, do tipo de 

contaminante presente, da eficiência e da capacidade de adsorção do adsorvente 

(SINGH et al., 2018). Inúmeros tipos de adsorventes têm sido usados para 

tratamento de água contaminada com diversas classes de contaminantes, entre 

eles, materiais naturais, resíduos agrícolas, subprodutos industriais, materiais de 

biomassa e nanomateriais. 

3.4.1 Adsorventes naturais. 

Existem diversos materiais naturais que possuem características de um 

adsorvente. Entre eles, a quitina, quitosana, zeólitas, argilas, turfa, madeira e o 

carvão ativado, têm sido utilizados com sucesso na remoção de íons de metais 

pesados, corantes e compostos orgânicos, (BHATNAGAR et al., 2006). Na 

Tabela 01, são apresentados diversos trabalhos que estudaram a utilização destes 

adsorventes. 

 

Tabela 01 - Adsorventes naturais utilizados na remoção de contaminantes. 

Contaminante Adsorventes   Trabalho 

Corantes 
Quitina e 

Quitosana 

FILIPKOWSKA et al., 2008 
VAKILI et al., 2014 
ZHANG et al., 2016 

Íons de Tc e Re Quitosana 
KIM et al., 2004 
PIVARCIOVA et al., 2016 

Íons de Cs, Sr,  

Co, Pu e Th 
Zeólitas e Argilas 

KIMURA et al., 2018  
ABDEL-KARIM et al., 2016 
FANG, et al., 2016 
RASHAD et al., 2016 
LI et al., 2013 
GUERRA et al., 2009 

Fármacos Zeólitas e Argilas RAKIC et al., 2013 

Arsênio Zeólitas e Argilas   HUA et al., 2018 

Metais pesados Zeólitas e Argilas 
UDDIN et al., 2017 

PANDEY, 2017 

Íons de Pb, Th e U Turfa 

PALIULIS et al., 2015 

ZHIRONG et al., 2010 

ZHIRONG et al., 2011 
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Continuação da Tabela 1   

Contaminante Adsorventes Trabalho 

Corantes Madeira POOTS et al., 1976 

Íons de Cd, Co 

e Pb 
Madeira 

AHMAD et al., 2009 

SALETNIK et al., 2017 

Micro poluentes Carvão ativado DITTIMAR et al., 2018 

Fármacos Carvão ativado 
HARO et al., 2017 

RAKIC et al., 2015 

Metais pesados Carvão ativado SAJJAD et al., 2017 

Íons de Cs, Gd, 

Ba, Ra, Co, Tl 

e Sr 

Carvão ativado 

 

OLATUNJI et al., 2018 

GAD et al., 2013 

EL-ZAKLA et al., 2011 

ARIFI et al., 2011 

KHANDAKER et al., 2018 

   Fonte: Autor da dissertação. 

 

3.4.2 Resíduos agrícolas 

Os resíduos agrícolas constituídos de cascas, são ricos em biomassa 

lignocelulósica, sendo uma opção sustentável e de baixo custo, para a produção 

de adsorventes renováveis visando o tratamento de águas contaminadas. 

(BHATNAGAR, 2015). Na literatura encontramos trabalhos que utilizaram cascas 

de resíduos agrícolas como casca de alho, laranja, banana, tangerina, toranja, mate 

e coco, para adsorver corantes, fenóis e íons de Pb, Cd, Cr, As, Hg, U, Th, Sr, Cs, 

Am e Tc, (NAMASIVAYAM et al., 1996; MUTHAMILSELVI et al., 2014; ANWAR et 

al., 2010; ALI et al., 2016; SIDHU et al.,2014; HUSEIN et al.,2013; ZOU et al., 2013; 

OYEWO et al., 2016; PANGENI et al.,2014; FERREIRA et al., 2017; POPOVA et 

al., 2013). 

 

3.4.3 Subprodutos industriais. 

Os resíduos industriais, como óleo de palma, café e chá torrados, escória 

e cinzas, são subprodutos das indústrias que podem ser usados como adsorventes 

de baixo custo para o tratamento de águas residuais (SINGH, 2018). Na literatura, 
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estudos utilizaram estes adsorventes para remover corantes, fenóis, e os íons de 

Pb, Cu, Cr, Zn, Ni, Sb, Eu, Sr e Cs, (ZAINI et al., 2013; TOR et al., 2006; ZAINI et 

al., 2014; MALKOC et al., 2007; ALBADARIN et al., 2013; ANASTOPOULOS et al., 

2017; ALHARAHSHEH et al., 2015; RAOUF et al., 1997; APAK et al., 1996). 

 

3.4.4 Materiais de biomassa. 

A biossorção e a bioacumulação utilizando biomateriais vivos e mortos 

como algas, fungos, leveduras e bactérias são consideradas de grande potencial 

para remover elementos tóxicos como metais pesados, corantes e compostos 

orgânicos da água (AKSU et al., 2005). Estudos na literatura utilizaram estes 

biomateriais para remover íons de metais tóxicos como Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, 

As, Co, Sn, íons de metais preciosos como Pd, Pt, Ag, Au e Ru e íons de 

radionuclídeos como Ra, Th, U, Pu, Am, Ce; Cs, Sr, Am, Sr, U, Se e Sb, (WANG et 

al., 2006; PAMUKOGLU et al., 2017; LUJANIEN et al., 2016; FLOUTY et al., 2012; 

QI et al., 2017a). 

 

 3.4.5 Nanomateriais. 

Devido ao crescente interesse pela nanotecnologia, surgiram aplicações 

em muitos campos para os nanomateriais, particularmente nas áreas de 

remediação ambiental e de tratamento de águas (SINGH et al., 2018). Na escala 

nano (nm), o fator de grandeza corresponde a 10-9 metros, ou seja 1 nm 

corresponde a aproximadamente 100 mil vezes menor do que o diâmetro de um fio 

de cabelo. É nessa escala de tamanho que temos as nanopartículas (1-100 nm) e 

os átomos (0,1 nm). É importante observar que existe uma dependência entre a 

escala de tamanho e os diferentes fenômenos observados, ou seja, enquanto que 

na escala de centímetros observamos efeitos causados pela gravidade, fricção e 

combustão, na escala nanométrica observamos efeitos causados pela eletrostática, 

forças de Van Der Waals, movimento browniano e mecânica quântica. (AGÊNCIA 

BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI, 2010). 

Dentre os nanomateriais que têm as dimensões citadas acima, os que 

são à base de carbono chamam particularmente a atenção por suas características 

físico-químicas, propriedades morfológicas e estruturais únicas, além de sua 

excelente condutividade térmica, mecânica e elétrica (SIQUEIRA et al., 2017; 
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MANAWI et al., 2016). Estes nanomateriais a base de carbono foram desenvolvidos 

em várias formas (KOTSUCHIBASHI et al., 2016), são exemplos os fulerenos 

(MATEO ALONSO et al., 2006), nanotubos (INAGAKI et al., 2014), nanofios 

(YANG, 2005) e nanofibras (WEI, 2012). As várias formas estruturais e suas 

propriedades, propiciam uma gama de aplicações, seja como biossensores 

(MALHOTRA et al., 2018), reforço em materiais compósitos (KWON et al., 2017), 

materiais eletricamente condutivos (CHEN et al., 2018), entrega de medicamentos 

“drug delivery” (DEB et al., 2018), aplicações médicas (IONITA et al., 2018), suporte 

para catalisadores (JENG et al., 2011) e adsorventes para remoção de 

contaminantes (MPHAHLELE et al., 2015; TAN et al., 2015; SARKAR et al., 2018; 

SHI et al., 2018; ZHANG et al., 2018; LI et al., 2015; ZHANG et al., 2016a; DUBEY 

et al., 2017). 

Um nanomaterial a base de carbono, descoberto recentemente, com 

características próprias tem se destacado em relação aos anteriores. Em 1947, 

Philip Wallace começou a investigar a estrutura eletrônica de uma única camada 

de grafite, o grafeno, que ainda não estava definido. Somente em 2004, que André 

Geim e Konstantin Novoselov publicaram seu primeiro artigo (NOVOSELOV et al., 

2004) sobre a síntese do grafeno, introduzindo um método de esfoliação mecânica 

para obter grafeno e avaliar suas características de transistor de efeito. Por esta 

descoberta, receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010. O grafeno, por 

definição, é um alótropo de carbono na forma de uma rede hexagonal bidimensional 

em escala atômica, na qual um átomo de carbono forma cada vértice com 

hibridização sp2. O comprimento da ligação carbono-carbono é de cerca de 0,142 

nm, como mostrado na Figura 02. Existem três ligações σ em cada rede com 

conexões fortes formando uma estrutura hexagonal estável (ZHEN et al., 2018). 

 

Figura 02 - Estrutura hexagonal de grafeno. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ZHEN et al., 2018. 
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Devido às suas excepcionais propriedades elétricas e físicas, o grafeno 

é adequado para aplicações em eletrônica de alta velocidade, armazenamento de 

dados, dispositivos, telas de toque flexíveis, supercapacitores, células solares e 

sensores eletroquímicos (SOLDANO et al., 2010). Além disso, o grafeno tem uma 

alta estabilidade físico-química e uma área de superfície específica teórica 

excepcionalmente grande, 2630 m2.g-1, (KHAN et al., 2015), o que o torna um 

adsorvente promissor para a remediação de contaminantes ambientais. Materiais 

adsorventes à base de grafeno têm sido aplicados para remover uma variedade de 

contaminantes como fenol, azida, fenil, fenilnitreno e compostos orgânicos em 

aguas contaminadas (LEE et al., 2015; LI et al., 2012a; TIAM et al., 2017; XU et al., 

2012).   

 

3.5 Óxido de Grafeno 

Em 1859, o britânico Brodie realizou os primeiros estudos sobre a 

oxidação do grafite, utilizando clorato de potássio e ácido nítrico. Depois disso, 

vários outros pesquisadores como Staudenmaier, Hofmann e Frenzels, Hamdi 

também estudaram a síntese de óxido de grafite, e relataram que era lenta e 

perigosa devido à utilização de clorato de potássio e ácidos sulfúrico e nítrico 

concentrados. Em 1958, Hummers e Offeman, descreveram um método rápido e 

eficiente de produzir óxido de grafite, que consistia em reagir o grafite com uma 

mistura de nitrato de sódio, permanganato de potássio e ácido sulfúrico 

concentrado (DIMIEV et al., 2017). 

PARK et al. (2009) compararam vários métodos para sintetizar grafeno 

e grafeno quimicamente modificado a partir de grafite e derivados de grafite. Um 

dos métodos para a produção de grafeno tem como etapa a formação do óxido de 

grafeno (OG), seu percursor, e que é obtido pela reação de oxidação do grafite com 

agentes oxidantes fortes, conforme o descrito por HUMMERS e OFFEMAN (1958). 

Um esquema do processo de obtenção, adaptado de AHADIAN et al., 2013 é 

apresentado na Figura 03. 
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Figura 03 -Esquema da obtenção de grafeno e óxido de grafeno a partir do grafite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de AHADIAN et al. (2013). 

 

O estudo de PEREZ-RAMIREZ, et al. (2015), comparou a adsorção de 

corante por vários nanomateriais à base de carbono: grafite, grafeno, nanotubos, 

óxido de grafeno e nanotubos oxidados. O óxido de grafeno, nanotubos oxidados 

e nanotubos destacaram-se com taxas de adsorção muito superior à do grafeno e 

do grafite. Os resultados foram atribuídos à diferença da área especifica entre eles 

(óxido de grafeno > nanotubos > nanotubos oxidados >> grafeno > grafite). 

Segundo LIU et al. (2014), o fato de somente o óxido de grafeno e os nanotubos 

oxidados possuírem inúmeros grupos funcionais oxigenados foi determinante para 

a maior taxa de adsorção destes. Desta forma, o óxido de grafeno (OG) reúne as 

propriedades desejáveis dos nanotubos e do grafeno, com a vantagem de ter um 

custo menor de produção (SINGH et al., 2018). 

A funcionalização do OG, que se dá pela presença dos grupos epóxi e 

hidroxila no plano basal e carboxila nas bordas (Figura 04), torna-o hidrofílico, com 

densidade de carga negativa muito alta. Estes grupos funcionais também são 

também responsáveis pela formação de um coloide aquoso estável, que é obtido 

através de ondas ultrassônicas. A presença do grupo carboxila ionizável, permite a 

troca iônica com cátions metálicos ou moléculas orgânicas positivamente 

carregadas, permitindo ao OG interagir com íons metálicos, polímeros, 

biomoléculas, etc. (RAMESHA et al., 2011). 
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Figura 04 - Representação esquemática simplificada das estruturas de grafeno e 

óxido de grafeno, destacando-se os grupos funcionais oxigenados. 

 

 

Fonte: adaptada de (PINTO, 2013) 

 

3.5.1 Adsorção de contaminantes pelo OG. 

Existem inúmeros estudos que demonstram a versatilidade e a 

diversidade de aplicações tanto do OG como adsorvente direto, quanto do seu uso 

na obtenção de nanocompósitos que visam atender necessidades especificas na 

adsorção de contaminantes. 

BRADDER et al. (2011), PENG et al. (2016) e MINITHA et al. (2017) 

sintetizaram OG e verificaram que a carga negativa da superfície e a presença dos 

grupos funcionais oxigenados desempenham o papel principal na adsorção de 

corantes catiônicos, como o azul de metileno, verde de malaquita e alaranjado de 

metila. Já KONICKI et al. (2017), utilizaram o OG para adsorver os corantes 

Amarelo 28 (BY28) e vermelho 46 (BR46), e FAKHRI et al. (2017) obteve bons 

resultados na remoção anilina. 

O OG também foi estudado para adsorção de fenóis, como o p-nitrofenol, 

o-nitrofenol, m-nitrofenol e 1-naftol (YU et al., 2016; MUKHERJEE et al., 2017), 

adsorção de fármacos como cloridrato de metformina (ZHU et al., 2017), a 

proflavina (BHATTACHARYYA et al., 2017) e antibióticos (CHEN et al., 2015; GAO 

et al., 2012), além de íons de metais pesados como cadmio e chumbo (HUANG et 

al., 2015, HUANG et al., 2016). 

A remoção de íons de radionuclídeos por OG, conta também com vasta 

literatura. A adsorção de íons de Urânio foi estudada por WANG et al. (2016) e LI 

et al. (2012b), que removeram 1330 mg.g-1 e 299 mg.g-1, respectivamente. Em 
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estudo sobre a adsorção de íons de Cobalto por OG, CHEN et al., (2015), 

removeram 123 mg.g-1. XU et al. (2016) e BAI et al. (2014) investigaram a adsorção 

de íons de Tório e obtiveram resultado de remoção 252,5 μmol.g-1 e 214.6 mg.g-1 

respectivamente, enquanto estudo de remoção de Estrôncio por YANG et al. 

(2016), teve como resultado 3,84 x10-4 mol.g-1. ROMANCHUK et al. (2013) estudou 

a adsorção de diversos íons de radionuclídeos como, Am, Th, Pu, Np, U, Sr, Eu e 

Tc  pelo OG. 

Os nanocompósitos à base de OG que visam adsorver contaminantes 

em agua, em geral utilizam o OG como um suporte que pode ser funcionalizado 

com moléculas e grupos funcionais, aumentando a sua capacidade de adsorção e 

a especificidade para um íon em questão. Na literatura, encontramos diversos 

trabalhos que sintetizaram uma grande diversidade de nanocompósitos a base de 

OG. São exemplos, o óxido de grafeno-nanobentonita (OG-PEG-NB); óxido de 

grafeno-polipirrol (OG-Ppy); óxido de grafeno-polissacarídeo (OG-PS); óxido de 

grafeno-óxido de ferro (OG-FeO/Fe2O3); óxido de grafeno-magnético (OG-

Fe3O4/SiO2); óxido de grafeno-óxido de zircônio (OG-ZrO(OH)2); óxido de grafeno-

poli(amidoamina) (OG-PAMAM) e o óxido de grafeno-EDTA (OG-EDTA), utilizados 

para adsorção de metais tóxicos, corantes e compostos orgânicos. (BANERJEE et 

al., 2017; HU et al., 2015; QI et al., 2017; YANG et al., 2013; LEE et al., 2012; LI et 

al., 2013; LUO et al., 2013; YUAN et al., 2013; MADADRANG et al., 2012). 

No entanto, encontramos um volume menor de trabalhos onde os 

nanocompósitos visam adsorver radionuclídeos. Entre eles, temos o estudo de 

SUN et al. que sintetizaram o nanocompósito de óxido de grafeno-amidoxima para 

adsorver íons de Th.  Os estudos de ZHAO et al. (2015) e WANG et al. (2015a) 

sobre o nanocompósito de óxido de grafeno-óxido de ferro (OG-Fe3O4) utilizado 

para adsorver íons de U, Cs e Sr. Os trabalhos de Gado et al. (2018) e de LIU et 

al. (2016) que sintetizaram nanocompósitos OG/Polipirrol/Magnetita e OG-amina 

(OG-NH2) removendo íons de Th e U respectivamente. 

Alguns estudos, utilizam estruturas com caraterísticas específicas como 

suporte para o OG, como ZHU et al. (2019) que incorporaram OG em hifas fúngicas 

para adsorver íons de Urânio, e Chen et al. (2015), que incorporaram OG em 

titanato para a adsorver íons de Cobalto. 

 Apesar do OG ter grande capacidade de adsorção, o processo para a 

sua recuperação do meio líquido, após a remoção do contaminante é trabalhosa, 
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exigindo ultracentrifugação por tempo prolongado (RAMESHA et al., 2011; GAO et 

al., 2012). Alguns estudos, com o objetivo de facilitar sua remoção, incorporaram 

magnetita a sua estrutura para separa-lo do meio líquido utilizando campo 

magnético externo.  Porém, como relatado por FAN et al. (2011) e SUN et al. (2011), 

a presença de nanopartículas de magnetita na superfície do OG causam redução 

da capacidade de adsorção. Recentemente, diversos trabalhos como os de ZHAO 

et al. (2017) e LUJANIEN et al. (2017), buscam solucionar esta questão, 

incorporando ao OG, outras moléculas como o EDTA e o azul da Prússia, visando 

compensar a perda da capacidade de adsorção causada pela presença da 

magnetita. Já JAYANTHI, et al. (2016), com o mesmo intuito, desenvolveu uma 

espuma 3D de OG para remover corantes orgânicos. Neste trabalho, a 

incorporação do OG no PDVB tem como objetivo, aumentar a densidade da 

partícula, possibilitando a sua retirada após processo de adsorção, por simples 

decantação. Essa facilidade, torna viável a utilização do nanocompósito na 

adsorção de rejeitos líquidos contendo íons de césio-137, onde a manipulação deve 

ser sempre minimizada. 

 

3.6 Isotermas de adsorção. 

A adsorção resulta na remoção de soluto da solução e sua concentração 

em uma superfície do adsorvente (passando a se chamar de adsorvato), até que a 

quantidade de soluto restante na solução esteja em equilíbrio com a presente no 

do adsorvente. Este equilíbrio pode ser descrito expressando-se a massa do 

adsorvato pela massa utilizada de adsorvente, em função da concentração de 

soluto restante em solução (WEBER,1974). A capacidade de adsorção (q), também 

chamada de coeficiente de distribuição (Kd), pode avaliar o desempenho de um 

adsorvente, pois quanto maior o valor de q, mais eficaz é o material adsorvente na 

captura e retenção das espécies contaminantes (YANTASEE et al., 2007). A 

capacidade de adsorção (q), é calculada utilizando-se a equação 1. 

 

 

Onde:  

q: capacidade de adsorção (mg.g1); 

Co: concentração inicial dos íons de Cs (mg.L-1); 
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Ce: concentração de íons de Cs no equilíbrio (mg.L-1); 

V: volume da solução (L); 

m: massa do adsorvente (g); 

 

Com os valores de q e Ce podemos construir um gráfico, que se 

denomina de isoterma de adsorção, e representa a relação de equilíbrio entre a 

concentração de soluto na fase líquida e do adsorvato em uma dada temperatura 

(MUKHERJEE et al., 2017).  

Segundo MCCABE et al. (1993), a isoterma linear passa pela origem e 

a massa de adsorvato por unidade de massa do adsorvente é proporcional a sua 

concentração no líquido. Nas isotermas favorável e extremamente favorável, a 

massa do adsorvato por unidade de massa do adsorvente é alta e muito alta, 

respectivamente, em relação a concentração no líquido. Nas isotermas irreversível 

e desfavorável, a massa do adsorbato por unidade de massa do adsorvente é 

baixa, independe da concentração no líquido (Figura 05).  

 

Figura 05 – Formas possíveis para as isotermas. 

 

Fonte: Adaptado de MCCABE et al (1993). 

Existem vários modelos de isotermas, porém, os modelos mais 

comumente utilizadas para descrever a adsorção de íons, são a de Langmuir e a 

de Freundlich (WEBER, 1974) 
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3.6.1 Modelo de Langmuir. 

O modelo de Langmuir, parte do princípio que existe um número definido de sítios, 

e que estes têm energia equivalente. Assim cada sítio só pode comportar apenas 

uma molécula adsorvida e as moléculas adsorvidas não interagem umas com as 

outras, e o processo de adsorção ocorre em monocamada (RUTHVEN, 1984). O 

modelo de Langmuir, é descrito pelas equações 2 e 3. 

 

      

 

 

Forma linearizada,            

 

 

Onde: 

qe: massa do adsorvato por grama de adsorvente no equilíbrio (mg.g1); 

qmax: capacidade máxima de adsorção (mg.g-1); 

KL: constante de interação adsorvato/adsorvente (L.mg-1); 

Ce: concentração de íons de Cs no equilíbrio (mg.L-1); 

 

A constante de Langmuir KL, e o valor de qmax podem ser obtidos 

construindo-se o gráfico linear de Ce/qe (eixo da abscissa) versus Ce (eixo da 

ordenada), onde 1/KL.qmax é igual ao coeficiente angular da reta e 1/qmax é igual ao 

coeficiente linear. 

 

3.6.2 Modelo de Freundlich. 

O modelo de Freundlich é empírico e prevê que o processo de adsorção ocorra em 

multicamadas. Assume ainda que o adsorvente é heterogêneo, já que aplica uma 

distribuição exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção com 

diferentes energias adsortivas. (RUTHVEN, 1984). O modelo de Freundlich, é 

descrito pelas equações 4 e 5. 
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Forma linearizada,      

 

 

Onde:  

qe: massa do adsorvato por grama de adsorvente no equilíbrio (mg.g1); 

Ce: concentração de íons de Cs no equilíbrio (mg.L-1); 

1/n: constante relacionada à heterogeneidade da superfície;  

KF: constante de capacidade de adsorção de Freundlich (L.g-1) 

 

Uma adsorção favorável tende a ter um valor de n > 1 (sendo 1/n menor 

ou igual a 1). Assim quando 1/n = 1 a isoterma será linear, se 1/n > 1 a isoterma 

será desfavorável e para 1/n < 1 existe uma forte atração entre o adsorvente e o 

adsorbato e a isoterma será favorável MCKAY et al. (1982). O modelo de isoterma 

que apresentar uma relação linear (R2) mais próxima a 1, será o que melhor 

descreve o processo de adsorção em questão.  

 

3.7 Cinética de Adsorção. 

Cinética de adsorção é expressa como a taxa de remoção do adsorbato 

na fase liquida em relação ao tempo, e a determinação da ordem de reação do 

sistema contribui para o entendimento do processo de adsorção, que é dependente 

das características do adsorvente, do adsorvato e da atração entre eles. O 

processo que envolve a transferência de massa de um ou mais componentes 

contidos no líquido para a superfície e para os poros do adsorvente, pode seguir os 

seguintes passos: i) transporte do adsorvato da fase aquosa para o filme de líquido 

que envolve o adsorvente; ii) migração do adsorvato do filme líquido para a 

superfície do adsorvente; iii) difusão nos poros do adsorvente, (MONTANHER et al. 

2007) (Figura 06). 
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Figura 06 – Etapas da transferência do adsorvato, do líquido para o adsorvente. 

 

Fonte: adaptado de MONTANHER et al., 2007. 

 

Os modelos descritos por Lagergren, de pseudo-primeira ordem e 

pseudo-segunda ordem para estudo da cinética de adsorção, são dadas pelas 

equações 6 e 7. 

 

Modelo pseudo-primeira ordem. 

 

 

 

Onde:  

K1 = constante de velocidade da reação (min-1);  

qe = massa do adsorvato por grama de adsorvente no equilíbrio (mg.g1); 

qt = capacidade de adsorção em um dado tempo t (mg.g-1);  

t = tempo de contato (min). 

 

O valor de k1 pode ser determinado através do coeficiente angular da reta 

obtida no gráfico de ln(qe- qt) versus t.  
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Modelo pseudo-segunda ordem. 

 

 

 

Onde:  

K2 = constante de velocidade da reação (g.mg-1.min-1);  

qe = massa do adsorvato por grama de adsorvente no equilíbrio (mg.g1); 

qt = capacidade de adsorção em um dado tempo t (mg.g-1);  

t = tempo de contato (min). 

 

Os valores de qe e k2 podem ser obtidos respectivamente pelo 

coeficiente angular e linear da reta obtida no gráfico de (t/qt) versus t. O modelo 

cinético que apresentar uma relação linear (R2) mais próxima a 1, será o que melhor 

descreve a cinética do processo de adsorção em questão.  

Segundo Weber e Morris (1963), se a difusão intrapartícula é o fator 

determinante da velocidade, a remoção varia com a raiz quadrada do tempo. Assim, o 

coeficiente de difusão intrapartícula (kdif) pode ser definido pela equação 8. 

 

 

 

Onde:  

qt = capacidade de remoção em um dado tempo t (mg.g-1);  

Kdif = coeficiente de difusão intrapartícula (mg.g-1.min1/2); 

t = tempo de contato (min). 

C = constante relacionada com a resistência à difusão 

 

O modelo de Webber e Morris sugere que se o primeiro segmento de reta 

(estágios iniciais de adsorção) possuir coeficiente linear igual a zero (ou seja, o 

segmento de reta corta a origem) então a difusão intraporo controla o processo de 

adsorção. Entretanto, se o coeficiente linear for diferente de zero então o processo que 
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controla a adsorção pode ser uma difusão intrafilme cuja espessura é atribuída ao 

coeficiente linear em mg g-1. 

 

3.8 Energia livre de Gibbs. 

O cálculo da energia livre de Gibbs (ΔG) permite predizer se o processo 

de adsorção estudado ocorre espontaneamente, quando ΔG < 0, ou se o processo 

não é espontâneo, quando ΔG > 0 (ATKINS, 2006). Para o cálculo utiliza-se a 

equação 9.  

 

 

Onde:  

R = constante universal dos gases perfeitos 8,314 J.K-1.mol-1;  

T = temperatura absoluta (K);  

KL = constante de Langmuir (L.mol-1). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Reagentes 

Os reagentes utilizados neste trabalho, comerciais e não purificados, 

foram: grafite em pó (Merck/99,7%), nitrato de sódio (Merck/99,5%), ácido sulfúrico 

concentrado 98,0% (Merck), permanganato de potássio (Synth/99,0%), peróxido de 

hidrogênio 30% (v/v) (Merck), hidróxido de sódio (Synth/98,0%), ácido clorídrico 

(Merck/37,0%), etanol absoluto (Synth/99,7%), peróxido de benzoíla (Vetec/ 

72,0 - 77,0%),  divinilbenzeno 55% (Sigma Aldrich), alcool polivinílico (Vetec/PA) e  

padrão analítico de cloreto de césio 1 g.L-1 (Fluka). 

 

4.2 Equipamentos 

Os equipamentos utilizados na síntese do óxido de grafeno, do 

polidivinilbenzeno e nos ensaios de adsorção foram: manta de aquecimento com 

agitação magnética da Marca Fisatom; balança analítica modelo AUY220 da marca 

Shimatzu; bomba de vácuo modelo B740/Q marca Biomec; estufa de aquecimento 

modelo 315 SE marca Fanen; incubadora com agitação modelo TE 4200 marca 

Tecnal; peneiras metálicas de 50 a 200 mesh e agitador eletromagnético de peneira  

marca Bertel; banho ultrassom modelo Soniclean 2PS da marca  Sander Ultrasonic;  

desruptor de célula ultrassônico modelo 19kHz/500W da marca  Misonix; ultra 

centrífuga modelo CR 20B marca Hitashi; purificardor de água modelo Master WFI 

marca Gehaka; agitador magnético modelo 753A marca Fisaton; agitador mecânico 

modelo RW20 marca IKA.  

 

4.3 Materiais e vidrarias 

Balões de fundo redondo com três bocas e capacidade de 1L; 

condensador de refluxo tipo Allihn; termômetro; baguetas de vidro; pipetas de 

Pasteur; funis de vidro; provetas de vidro com capacidade de 100 e 50 mL; 

Erlenmeyer com capacidade de 100 mL; reator de vidro; Beckers de 600, 50 e 100 

mL; vidro de relógio; balões volumétrico com capacidade de 25, 50, 100 e 250 mL; 

almofariz de ágata de 100 mL; dessecador de vidro com sílica gel; frascos de 

polietileno com tampa e capacidade de 20 mL; seringa de polietileno de 5 mL; filtro 

de seringa de celulose reciclada com porosidade de 0,45 µm da marca Sartorius; 
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sistema de filtração Nalgene e membrana de filtração de nitrocelulose 47mm com 

porosidade de 0,22 µm da marca Millipore; pipetas automáticas de 2-20 µL, 20-200 

µL, 100-1000 µL e 1000-10000 µL da marca Eppendorf. 

 

4.4 Síntese do óxido de grafeno (OG) 

Para a síntese do OG foi utilizado o procedimento descrito Hummers 

(1958) modificado, que consistiu em misturar 3 g de grafite em pó, 3 g de nitrato de 

sódio (NaNO3) e 140 mL de ácido sulfúrico (H2SO4), gradualmente 18 g de 

permanganato de potássio (KMnO4), e mantido sob agitação a temperatura 

controlada de 35 ºC por uma hora. Em seguida foram adicionados 200 mL de água 

deionizada e a solução mantida a 90 ºC sob agitação. Ao final da síntese foram 

adicionados mais 100 mL de água deionizada e 18 mL de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) a 30%. O produto foi centrifugado a 12.000 rpm por dez minutos, e o sólido 

foi lavado e centrifugado sucessivas vezes com soluções de NaOH (1M) e HCl (1M), 

até pH igual a 7. O óxido de grafite obtido foi disperso em etanol, esfoliado em 

desruptor de célula ultrassônico, seco à temperatura ambiente e macerado em 

almofariz de ágata. 

 

4.5 Síntese do poli(divinilbenzeno) 

O poli(divinilbenzeno) (PDVB) foi sintetizado utilizando o procedimento 

modificado descrito por WISLOW et al., (1951). Para a síntese foram preparadas 

duas soluções: a primeira solução foi preparada dissolvendo-se 0,75 g de peróxido 

de benzoíla em 15 ml de divinilbenzeno a 50 ºC. A segunda solução foi preparada 

adicionando-se 15 g de uma solução de álcool polivinílico (PVA) 80% hidrolisado 

em 750 mL de água.  

As duas soluções foram adicionadas em um reator aquecido a 80-90 ºC, 

sob agitação de 500 rpm por trinta minutos. Após o resfriamento, o produto foi 

filtrado e seco em estufa a 50 ºC e pesado. O poli(divinilbenzeno) obtido foi 

separado por faixas granulométricas de 50, 100, 140 e 200 mesh, utilizando 

peneiras metálicas e um agitador de peneira eletromagnético. 
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4.6 Síntese do nanocompósito de óxido de grafeno em poli(divinilbenzeno) 

PDVB-OG 

O procedimento utilizado na síntese do nanocompósito PDVB-OG foi 

adaptado da preparação do nanocompósito PVK-OG (polivinilcarbozol - óxido de 

grafeno) (MUSICO, 2013). 

Foram preparadas duas dispersões de 20 mL cada, uma de OG em etanol a 

1 mg.mL-1 e outra de PDVB em água deionizada a 1 mg.mL-1, ambas em banho de 

ultrassom por trinta minutos. Em seguida, as duas dispersões foram misturadas e 

mantidas em banho de ultrassom por mais trinta minutos. A mistura foi separada 

por decantação e após quinze minutos em repouso, o OG não incorporado que 

permaneceu em suspensão foi retirado por filtração a vácuo utilizando-se 

membrana de 0,45 µm. Ao nanocompósito de PDVB-OG foram adicionados 20 mL 

de água deionizada e mantido em banho ultrassom por cinco minutos, seguido de 

nova decantação e filtração do material em suspensão. Essa operação foi repetida 

por cinco vezes até que não foi observado OG na membrana de filtração. As 

membranas foram secas e pesadas para determinar a massa de OG remanescente 

não incorporado ao PDVB. 

O teste de estabilidade consistiu em adicionar 40 mL de água deionizada ao 

PDVB-OG e mantido sob agitação por 8 horas a temperatura ambiente. Ao final 

deste período o sobrenadante filtrado em membrana de 0,45 µm, que foi seca e 

pesada para determinar a presença de OG, e o nanocompósito foi seco por 3 horas 

em estufa a 50 ºC e 24 horas em dessecador.  

 

4.7 Caracterização dos materiais sintetizados 

4.7.1 Análise Termogravimétrica (TG). 

A estabilidade térmica do OG, PDVB e do nanocompósito PDVB-OG, foi 

avaliada por termogravimetria (TGA) no analisador térmico modelo SDT-Q600 da 

TA Instruments. No procedimento analítico, amostras de cerca de 3,0 mg foram 

colocadas em cadinhos de porcelana e aquecidas da temperatura ambiente até 800 

ºC à razão de 20 ºC min-1, sob atmosfera dinâmica de ar com fluxo de100 mL.min-

1.  
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4.7.2 Análises por espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR). 

As amostras foram dispersas em brometo de potássio (KBr) e 

prensadas, obtendo-se pastilhas com as quais foram feitas as medidas de 

transmitância, na janela de 4000 a 450 cm-1. O espectrômetro utilizado foi da marca 

Perkin-Elmer, modelo Frontier 100.  

4.7.3 Análises de Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

A caracterização do OG, PDVB e do nanocompósito PDVB-OG foi feita 

em microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo TM3000 da marca Hitashi. 

Após os ensaios de adsorção, a presença do césio no OG[Cs] e o PDVB-OG[Cs] 

foi investigada por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) acoplado ao 

microscópio eletrônico de varredura com canhão de emissão de campo (SEM-

FEG), modelo JSM-6701F, marca Jeol. 

4.7.4 Análises de difração de raios-X. 

Para caracterizar o OG e determinar o número de camadas utilizou-se o 

refratômetro de Raios-X da marca Bruker modelo D8-Advance equipado com tubo 

de cobre operando em 40 KVe e 30mA, monocromador de grafite, raio goniômetro 

de 250 mm e 2θ variando de 2 a 70º. 

4.8 Experimentos de adsorção dos íons de césio 

Os experimentos de remoção dos íons de césio de uma solução aquosa 

foram realizados em batelada, utilizando frascos de polietileno em triplicata. As 

soluções de cloreto césio foram preparadas a partir da diluição de um padrão 

analítico de césio de 1 g.L-1. As amostras foram agitadas a 250 rpm e a temperatura 

controlada de 26 ºC. A quantificação dos íons de césio foi realizada em um 

espectrômetro de absorção atômica modelo SpectrAA 50B da marca Varian 

utilizando lâmpada de cátodo oco - Césio (P810, Photron). 

4.8.1 Influência do tempo de contato na adsorção dos íons de césio. 

Para verificar qual a influência do tempo na adsorção dos íons de césio 

pelo OG, PDVB e PDBV-OG, foram adicionados em cada frasco 10 mL da solução 

preparada a 11,7 mg.L-1 em pH 6,5. Foram adicionados cerca de 20 mg dos 

respectivos adsorventes e mantido sob agitação a 250 rpm a 26 ºC por 1; 5; 10; 15; 

30; 40; 60 e 90 minutos. Após atingir o tempo de contato, as soluções foram filtradas 

em filtro de seringa e nos filtrados foi quantificado os íons de césio remanescentes 
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na solução por espectroscopia de absorção atômica e determinado o tempo 

referente a máxima capacidade de adsorção. 

 

4.8.2 Influência da concentração na adsorção dos íons de césio. 

Nesse experimento, para verificar a qual a influência da concentração na 

adsorção dos íons de césio pelo OG e PDBV-OG, foi adicionado em cada frasco 

10 mL das soluções com concentrações de 31,5; 36,3; 52,7; 61,5; 70,1; 82,1; 92,6; 

111,6 e 131,6 mg L-1 de íons de césio e pH=6,5. Foi adicionado 20 mg do 

respectivos adsorventes e mantido sob agitação a 250 rpm a 26 ºC por trinta 

minutos (tempo determinado o item 4.8.1). A seguir as soluções foram filtradas em 

filtro de seringa, e a concentração de íons de césio remanescente na solução foi 

quantificada por espectroscopia de absorção atômica. 

 

4.8.3 Cálculos das isotermas e dos parâmetros termodinâmicos. 

Com os valores de remoção de césio obtidos nos itens 4.8.1 e 4.8.2, 

foram obtidas as isotermas e submetidas aos modelos de Langmuir e Freundlich, 

foram determinados os parâmetros de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda 

ordem, difusão intrapartícula, Kd e calculado o valor da energia livre de Gibbs. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Óxido de Grafeno (OG) 

5.1.1 Síntese 

A síntese do óxido de grafeno foi realizada pelo método descrito por  

HUMMERS (1958), com algumas modificações, obtendo-se um material em pó 

finamente dividido, homogêneo, opaco, e de cor escura. 

5.1.2 Caracterização 

A caracterização do óxido de grafeno foi efetuada pelas técnicas de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão 

(MET), termogravimetria (TGA), espectrometria de infravermelho com transformada 

de Fourier (FT-IR) e difração de raios- X (DRX). 

Na Figura 07 é apresentada a micrografia por MEV do óxido de grafeno 

sintetizado com diferentes ampliações. Foi observado que o OG, apresenta-se 

como agregados empilhados em camadas, e com uma aparência morfológica 

homogênea.  

Figura 07 - Micrografia por MEV do OG sintetizado. (a) visão geral com ampliação 

de 40x; (b) ampliação de 150x; (c) detalhe com ampliação de 800x e (d) detalhe 

com ampliação de 1500x. 

 

Fonte: Autor da dissertação 
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SZABO et al. (2006) analisou OG obtido por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) e o descreve como membranas muito finas, planas e lisas, mas 

com algumas dobras e sugere que a extensão deste dobramento aumenta com o 

grau de oxidação. Na Figura 08 é apresentada a comparação da micrografia por 

MET do OG sintetizado neste trabalho e o obtido por SZABO et al.  (2006).  

Figura 08 - Micrografia por MET do OG sintetizado neste trabalho (1) e do OG 

sintetizado por SZABO et al. (2006) (2). 

 

Fonte: (1) : Autor da dissertação, (2) adaptação de SZABO et al. (2006). 

 

Na Figura 09, é apresentada a comparação das curvas 

termogravimétricas do grafite e do OG, no intervalo de temperatura de 30 ºC a 900 

ºC. Observamos que enquanto a perda de massa para o grafite se dá em uma única 

etapa, de 550 ºC a 850 ºC, no OG a perda se dá em três etapas: de 30 ºC a 150 

ºC; de 150 a 400ºC e de 400 a 530ºC. 

DEBARATI et al. (2014) afirmaram que até 150 °C a perda de massa 

está associada, principalmente, à perda de água, já entre 150 ºC e 400 ºC, a perda 

de massa corresponde à saída dos grupos funcionais que contém oxigênio, no 

caso, epóxi, carbonila, carboxila e hidroxila. Acima desta temperatura, as perdas se 

referem à carbonos sp2, sp3 da estrutura ou carbonos residuais.  
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Figura 09 – Comparação da análise termogravimétrica do OG e do grafite. 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Observando a mesma relação, ZHANG et al. (2014) propuseram um 

esquema com as etapas da degradação térmica da estrutura do óxido de grafite 

durante o aquecimento contínuo. Este esquema (Figura 10), apresenta a correlação 

entre a diminuição do espaçamento entre as camadas do óxido de grafite e a 

degradação da estrutura química com a perda dos grupos funcionais oxigenados 

entre a 160ºC e 300ºC.  

Figura 10 -  Esquema proposto por ZHANG et al. (2014) apresentando as 

mudanças de estrutura do óxido de grafite durante o processo de redução térmica. 

 

Fonte: Adaptado de ZHANG et al. (2014). 
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Assim, na curva termogravimétrica obtida do OG sintetizado neste 

trabalho, é possível atribuir a perda de massa ocorrida entre 150 ºC e 400 ºC, à 

presença dos grupos funcionais oxigenados, que indicam o grau de oxidação do 

OG. Para isso foi calculado a perda de massa nas três etapas que é apresentada 

na Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Porcentagem da perda de massa do OG no intervalo de 50°C a 530°C. 

Etapa Intervalo de degradação (°C) Perda de massa (%) 

1 de 50 a 150 24,8 

2 de 150 a 400 32,2 

3 De 400 a 530 43,0 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Foi observado que ocorreu a perda de massa de 24,8% entre 50 ºC e 

150 ºC, referente a desidratação do cristalito. Entre 150 ºC e 400 ºC, a perda de 

massa de foi de 32,2%, referente a saída dos grupos funcionalizados com oxigênio. 

Na última etapa, acima de 400 ºC, a perda de massa de foi de 43%, referente a 

degradação da estrutura. DEBARATI et al. (2014), obteve valores de perda de 

massa de 35-38%, entre150 ºC e 400 ºC, os quais são próximos ao obtido neste 

trabalho.  

Na caracterização do óxido de grafeno por FTIR (Figura 11), observou-

se, no espectro, as bandas características dos grupos funcionais:  epóxi (C-O-C) 

em 1135 cm-1; carbonila de cetona (C=O) em 1600 cm-1; carbonila de ácido 

carboxílico (C=O) em 1750 cm-1 e álcool (OH) em 3375 cm-1 correspondente a água 

e ao grupo hidroxila. Observou-se, também, a banda característica da ligação 

carbono/oxigênio (C-O) em 1200 cm-1 e (C-O-H) em 1400 cm-1. No espectro de 

FTIR do grafite, observamos apenas a banda de C=C, característica, e a ausência 

das bandas referentes aos grupos funcionais oxigenados, comprovando a oxidação 

do grafite. As mesmas bandas características no OG foram observadas nos 

estudos de LEE et al. (2010) e ZHANG et al. (2014).  
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Figura 11 - Comparação dos espectros de FTIR do OG sintetizado e do grafite. 

 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Na Figura 12, é apresentado o difratograma obtido por difração de raios-X 

(DRX) onde observou-se um único sinal intenso característico do OG em 

2Φ = 10,81º. 

 

Figura 12 - Difratograma de raios-X do OG sintetizado. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Com a análise do difratograma de raios-X e foi determinado o tamanho 

do cristalito (L002), a distância interplanar (d002) e a quantidade estimada de 
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camadas ou planos empilhados (N). Os resultados comparados com os obtidos na 

literatura, são apresentados na Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Comparação entre os resultados de difração raios-X (DRX) deste 

trabalho com a literatura. 

Amostra 2θ (graus) L002(nm) D002(nm) N(camadas) Trabalho 

OG 10,81 1,32 0,660 3 Este trabalho 

OG 12,72 - 0,691-0,696 - (SZABO, 2006) 

OG 9,50 - 0,925 - (ABDOLHOSSEI-
ZADEH, 2015) 

OG 9,7-10,5 12,5 -15,6 0,841-0,907 14-18 (DEBARATI, 
2014) 

OG 11,13 - 0,794 - (HYE-MI, 2010) 

Grafite 26,28 37,4-45,0 0,335-0,338 112-134 (DEBARATI, 
2014) 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Comparando-se os valores dos espaçamentos basais entre as camadas 

(D002), temos o grafite com 0,34 nm, enquanto que o OG, neste trabalho, com 0,66 

nm e na literatura variando de 0,69 a 0,92 nm. Segundo SZABO et al. (2006), esta 

expansão do espaçamento entre as camadas do OG em relação ao seu percursor, 

o grafite, é devida à acomodação de vários grupos funcionais oxigenados entre elas 

e reflete o nível de oxidação do OG. Com relação ao tamanho do cristalito (L002) e 

o número de camadas (N), DEBARATI et al. (2014), partiu do grafite que 

apresentou cristalito de 37,4 a 45,0 nm com 112 a 134 camadas e obtiveram OG 

com cristalito de 12,5 a 15,6 nm, composto de 14 a 18 camadas. É digo de nota 

que o OG obtido neste trabalho apresentou um cristalito de 1,32 nm e em média 

três camadas, indicando assim a eficiência no processo de esfoliação do óxido de 

grafite. 
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5.2 Poli(divinilbenzeno) (PDVB) 

5.2.1 Síntese 

A síntese do poli(divinilbenzeno) (PDVB) foi realizada pelo método  

descrito por WINSLOW et al. (1951) com adaptações. Obteve-se 25,67 g um 

material formado por pequenas esferas de cor branca e opaca e com variedade 

granulométrica. Utilizando-se peneiras metálicas, a separação granulométrica 

resultou em de quatro faixas distintas: de 50 a 100 mesh (0,297 a 0,149 mm); de 

100 a 140 mesh (0,149 a 0,105 mm); de 140 a 200 mesh (0,105 a 0,074 mm) e 

maior que 200 mesh (0,074 mm). A porcentagem retida em cada faixa é 

apresentada na Tabela 04. 

 

Tabela 04-  Resultado da separação granulométrica do PDVB sintetizado. 

Faixa Intervalo Granulométrico (mesh) Massa retida (g) Porcentagem retida (%) 

1 50 a 100 14,5307 56,97 

2 100 a 140 5,9351 23,27 

3 140 a 200 4,7326 18,55 

4 maior que 200 0,3080 1,21 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A faixa granulométrica 1, entre 50 e 100 mesh, foi a escolhida para os 

experimentos de adsorção por apresentar a maior massa. 

 

5.2.2 Caracterização 

Na micrografia do PDVB por MEV, apresentada na Figura 13, foi possível 

observar formas de esferas maciças com superfície lisa e tamanhos entre 50µm e 

200µm. Algumas estão visivelmente fundidas e as menores aparecem em 

aglomerados. 
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Figura 13 - Micrografia por MEV do PDVB sintetizado. (a) ampliação de 40x; 

(b) ampliação de 160x; (c) ampliação de 250x e (d) ampliação de 300x. 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A curva termogravimétrica do PDVB foi obtida no intervalo de 

temperatura de 50 ºC a 800 ºC e ocorreu em quatro etapas: de 50 °C a 307 °C; de 

307 °C a 434 °C; de 434 °C a 484 °C e de 484 °C a 648 °C (Figura 14).  

 

Figura 14 - A curva termogravimétrica do PDVB. 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

A fim de caracterizar o material, o perfil da perda percentual de massa 

nas quatro etapas foi calculado, obtendo-se os valores de 4,3%, 29,7%, 18,6% e 

46,4% respectivamente (Tabela 05). 
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Tabela 05 - Perda de massa do PDVB no intervalo de 50 a 700°C. 

Etapa Intervalo de degradação (°C) Perda de massa (%) 

1 de 50 a 307 4,30 

2 de 307 a 434 29,7 

3 de 434 a 484 18,6 

4 De 484 a 648 46,4 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Em estudo realizado por CHAIYASAT et al. (2011), o PDVB apresentou 

perda de 92% de massa em uma única etapa, no intervalo de 330 a 495 °C.  

Comparando-se com este trabalho, a perda percentual de massa em quatro etapas 

pode ser atribuída ao fato da metodologia utilizada na síntese não ser idêntica à da 

literatura e da possibilidade do material, mesmo após sucessivas lavagens, conter 

ainda algum resíduo dos monômeros. 

Na caracterização do PDVB por FTIR, foram observadas as bandas 

características do estiramento de C-H aromático entre 3000 a 3100 cm-1; do 

estiramento de C-H alifático entre 2800 a 2900 cm-1; do estiramento de C=C do anel 

benzênico entre 1500 a 1600 cm-1 e da deformação do anel de benzeno entre 700 

a 750 cm-1. Na figura 15 é apresentado a comparação entre os espectros de FTIR 

do PDVB sintetizado neste trabalho e o obtido por CHAIYASAT et al. (2011). 

 

Figura 15 – Comparação entre o espectro de FTIR do PDVB obtido por 

CHAIYASAT et al (2011) (A) e do sintetizado neste trabalho (B).  

 

              Fonte: (A) autor da dissertação e (B) adaptação de CHAIYASAT et al. (2011). 
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5.3 Nanocompósito de Poli(divinilbenzeno) e óxido de grafeno (PDVB-OG) 

5.3.1 Síntese 

Na preparação do nanocompósito PDVB-OG, a massa de OG 

incorporado a 20 mg de PDVB foi de 1,3 mg, ou seja, cada grama do 

nanocompósito contém 65 mg de OG incorporado (6,5%, em massa). A 

determinação do OG incorporado foi feita pela diferença da massa entre o OG 

utilizado na preparação e do OG não incorporado, retido nas membranas de 

filtração após cinco lavagens consecutivas (Figura 16). 

 

Figura 16 – Membranas utilizadas nas cinco filtragens  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Na Tabela 06, são apresentadas as massas das membranas antes e 

depois da retenção do OG e do OG não incorporado. A massa do OG não 

incorporado foi de 18,7 mg e sabendo-se que inicialmente utilizou-se 20,0 mg de 

OG, determinou-se que a massa de OG incorporado no PDVB-OG foi de 1,3 mg. 

No teste de estabilidade, não foi determinado perda de OG após 8 h de agitação. 

 

Tabela 06 – Massas das membranas utilizadas antes e depois na filtração e massa 

do OG retido. 

Filtração 
Massa da 

membrana (mg) 

Massa da membrana 

com OG (mg) 

Massa do OG (mg) 

não incorporado 

1 84,2 90,5 6,3 

2 83,8 89,7 5,9 

3 83,2 86,8 3,6 

4 83,4 85,9 2,5 

5 83,9 84,3 4,0 

Total                18,7 

     Fonte: Autor da dissertação. 
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5.3.2 Caracterização do PDVB-OG 

Na micrografia do PDVB-OG obtida por MEV (Figura 17), foi possível 

observar esferas maciças com camadas de OG aderidas na sua superfície. O OG 

encontra-se disperso por toda a superfície do polímero. Comparando-se a 

micrografia do PDVB com a do PDVB-OG (Figura 18), é possível afirmar que a 

mudança de aparência reflete o sucesso na incorporação do OG na superfície do 

PDVB. 

 

Figura 17 - Micrografia por MEV do PDVB-OG sintetizado. Ampliações de (a) 250x; 

(b) 500x; (c) 600x; (d) 1500x. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Figura 18 – Comparação entre a micrografia por MEV do PDVB (a) e do 

PDVB-OG (b). 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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A curva termogravimétrica do nanocompósito PDVB-OG, foi obtida no 

intervalo de temperatura de 50 ºC a 800 ºC, é apresentada na Figura 19.  

 

Figura 19 - A curva da análise termogravimétrica do PDVB-OG. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Podemos observar que degradação térmica ocorreu em quatro etapas:  

de 50 °C a 207 °C; de 207 °C a 420 °C; de 420 °C a 496 °C e de 496 °C a 622 °C. 

As perdas de massa foram, respectivamente, de 2,5%, 32,2%, 23,2% e 42,1% 

(Tabela 07). 

 

Tabela 07 - Perda de massa do PDVB-OG no intervalo de 50 a 622 °C 

Etapa Intervalo de degradação (°C) Perda de massa (%) 

1 de 50 a 207 2,5 

2 de 207 a 420 32,2 

3 de 420 a 496 23,2 

4 de 496 a 622 42,1 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Comparando-se os resultados obtidos para o OG e PDVB, nas tabelas 

1 e 4, observou-se que a curva termogravimétrica do PDVB-OG tem um 

comportamento intermediário a de seus percursores. Nota-se uma diminuição da 

temperatura final de cada etapa e um aumento de 5,3% de perda de massa nas 
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três primeiras etapas, correspondente ao intervalo de temperatura de 50 a 496 ºC 

onde  o OG tem 100% de perda de massa, indicando a presença do nanomaterial 

no polímero. 

O óxido de grafeno e o polímero poli(divinilbenzeno) obtidos 

apresentaram características similares as encontradas em trabalhos da literatura 

como descrito anteriormente, destacando-se para o OG, os números de camadas, 

que foram de apenas três, e para o PDVB a homogeneidade da superfície. O 

nanocompósito formado pelo polímero com o óxido de grafeno (PDVB-OG) foi 

composto de camadas de OG aderidas sobre a superfície das esferas do polímero, 

tendo características intermediárias a seus percursores. 

 

5.4 Adsorção dos íons de Césio pelo óxido de grafeno 

Para a quantificação dos íons de césio presentes na solução inicial e nas 

soluções remanescentes após os experimentos de adsorção, foram feitas as curvas 

de calibração “A”, com concentrações variando de 0 a 25 mg.L-1 (R2 = 0,9964), e 

“B”, com concentrações variando de 20 a 140 mg.L-1 (R2 = 0,9970), (Figuras 20 e 

21). 

 

Figura 20 - Curva de calibração A. 

 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Figura 21 - Curva de calibração B. 

 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

5.4.1 Influência do pH na adsorção do Césio pelo OG. 

BUENO et al. (2013), estudaram a influência do pH na adsorção do 

Césio pelo OG e observaram que o aumento da capacidade de adsorção (q), é 

diretamente proporcional ao aumento do pH, atingindo seu maior valor quando pH 

foi igual a 6,5 e diminuindo lentamente para pH igual a 8 e 10. Segundo CEROVIC 

et al. (2007), a superfície dos sítios ativos do adsorvente ao se associar com os 

prótons provenientes de soluções ácidas torna-se positivamente carregada, porém 

quando perde prótons para a solução, sob condições alcalinas, torna-se 

negativamente carregada. Assim, os sítios ativos do OG tem carga negativa com 

pH ≥ 6,5 e possuem grande capacidade de adsorver cátions em solução, como os 

íons de césio. Mas, quando o processo de adsorção ocorre em pH= 3 ou pH=4, os 

sítios ativos tendem a ter carga positiva e o OG perde parcialmente a capacidade 

de adsorver cátions. Sun et al. (2015) e Tan et al. (2016) estudaram a adsorção de 

U(VI) e Cs(I) respectivamente pelo OG, e também observaram em ambos trabalhos 

um aumento na adsorção com o aumento do pH, atingindo o máximo entre pH 6 e 

8, e decaindo para pH > 8. 

Tendo em vista que este trabalho visa o tratamento de rejeito radioativo 

onde existe a possibilidade da presença de outros radionuclídeos, que podem vir a 

precipitar com pH alcalino, para os experimentos de adsorção foi adotado o pH=6,5. 
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5.4.2 Influência do tempo de contato na adsorção do Césio pelo OG. 

Na Tabela 08 são apresentados os resultados da concentração final de 

íons de césio (Cf), a capacidade de adsorção do óxido de grafeno (q) e a taxa de 

remoção dos íons de césio em função do tempo de contato.  

 

Tabela 08 – Resultados de “q”, “Cf” e taxa de remoção em função do tempo. 

Tempo de contato 

(min) 
Cf (mg.L-1) q (mg.g-1) 

Taxa de remoção de 

íons de Césio (%) 

1 5,79 1,49 51,76 

5 4,86 1,72 59,46 

10 3,58 2,04 70,19 

15 2,59 2,29 78,44 

30 2,36 2,35 80,36 

40 2,39 2,34 80,09 

60 2,55 2,30 78,71 

90 2,38 2,34 80,17 

Fonte: Autor da dissertação 

 

O equilíbrio foi atingido em 30 minutos, quando a capacidade de 

adsorção do OG atingiu 2,35 mg g-1, valor equivalente a remoção de 80,36% da 

massa inicial de íons de césio. Com esses dados foi plotada a curva apresentada 

na Figura 22, que representa a variação da capacidade de adsorção de íons de 

césio pelo OG em função do tempo.  

Figura 22 – curva da capacidade de adsorção (q) em função do tempo de contato. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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5.4.3 Influência da concentração na adsorção de íons de césio pelo óxido de 

grafeno. 

Os resultados da capacidade de adsorção de íons de césio pelo óxido 

de grafeno no equilíbrio (qe), a concentração de íons de césio remanescentes na 

solução no tempo de equilíbrio (Ce) e a taxa de remoção são apresentados na 

Tabela 09. A representação gráfica destes resultados é apresentada na Figura 23. 

 

Tabela 09 - Variação de “qe” e taxa de remoção em função da concentração de íons 

césio. 

Concentração de Césio 

(mg.L-1) 
Ce ( mg.L-1) qe (mg.g-1) 

Taxa de remoção de 

Césio (%) 

31,46 7,43 6,01 76,40 

39,35 8,29 7,76 78,93 

52,66 13,33 9,83 74,68 

61,46 16,07 11,35 73,85 

70,08 20,92 12,29 70,15 

82,09 25,56 14,13 68,87 

92,57 35,45 14,28 61,71 

111,57 53,96 14,40 51,64 

131,63 72,85 14,70 44,66 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Figura 23 – Comparação de “qe” e da “Taxa de remoção” em função da 

concentração de íons césio. 

 

Fonte: Autor da dissertação 
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Verificou-se que a capacidade de adsorção no tempo de equilíbrio (qe) é 

diretamente proporcional ao aumento de concentração inicial até 70,1 mg.L-1. A 

partir de 82,1 mg.L-1, apesar de ligeiro aumento, qe tende a se manter constante, 

ou seja, a partir desta concentração inicial os 30 minutos de contato não são 

suficientes para um aumento maior de da capacidade de adsorção. Por outro lado, 

a taxa de remoção dos íons de césio é inversamente proporcional ao aumento de 

concentração inicial. Isto se deve ao fato de que o cálculo da taxa envolve a 

concentração final e inicial de íons de césio remanescentes na solução e apesar do 

adsorvente saturar seus sítios e diminuir a capacidade de adsorver os íons de 

césio, a concentração inicial sempre aumenta. O valor máximo taxa de remoção 

atingindo foi de 78,9% com a concentração inicial de 39,3 mg.L-1. 

Os valores calculados do coeficiente de distribuição (Kd), para as 

diferentes concentrações iniciais de íons de césio, no tempo de equilíbrio de 30 

minutos estão descritos na Tabela 10. O maior valor obtido de Kd foi de 936,27, 

para a concentração inicial de 39,35 mg.L-1 e que corresponde também ao maior 

valor de taxa de remoção. Segundo YANTASSE et al. (2007), quanto maior o valor 

de Kd, mais eficaz é o adsorvente na remoção de íons metálicos da solução, pois 

indica a relação entre os íons adsorvidos e os remanescentes na solução. Nota-se 

que os valores de Kd diminuem de forma inversamente proporcional ao aumento 

da concentração inicial de íons de césio.  

 

Tabela 10 – Valor de Kd para várias concentrações iniciais de césio. 

 

Concentração inicial de Césio (mg.L-1) Kd (L.Kg-1) 

31,46 809,31 

39,35 936,27 

52,66 737,30 

61,46 706,16 

70,08 587,44 

82,09 553,02 

92,57 402,91 

111,57 266,95 

131,63 201,73 

Fonte: Autor da dissertação. 
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5.4.4 Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção foram obtidas utilizando-se os valores 

experimentais de “qe” e “Ce” apresentados anteriormente (item 5.4.3) e plotando-se 

a curva que representa a isoterma de adsorção dos cátions de césio pelo OG 

(Figura 24). Com base na classificação de McCABE et al. (1993), pode-se afirmar 

que a isoterma obtida apresenta forma convexa e é do tipo extremamente favorável, 

com alta capacidade de adsorção com baixa quantidade de adsorvente. 

 

Figura 24 – Representação gráfica da Isoterma de adsorção de césio pelo OG. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Aplicando as equações 2 e 4 dos modelos de Langmuir e Freundlich 

(descritas no item 3.6.1 e 3.6.2, ), obtive-se as respectivas isotermas (Figuras 25 e 

26). Os resultados dos cálculos das variáveis e constantes de ambos modelos são 

apresentados na Tabela 11. 

 

Figura 25 -  Representação gráfica da isoterma de Langmuir para o OG. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Figura 26 - Representação gráfica da isoterma de Freundlich para o OG. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Tabela 11. Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich para o processo 

de adsorção dos íons césio pelo OG. 

Langmuir Freundlich 

KL (L.mg-1) qmax (mg.g-1) R2 KF(L.g-1) n R2 

0,11 16,89 0,9858 3,70 2,77 0,7827 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Comparando-se o valor de R2 dos modelos de isotermas, o de Langmuir 

é o que melhor se ajusta ao processo de adsorção dos íons de césio pelo OG, pois 

apresentou o valor mais próximo de 1 e indicou que a adsorção ocorre de forma 

homogênea e em monocamada. O valor da variável “n” (fator de heterogeneidade 

da superfície) foi igual a 2,77, o que indica, segundo MCKAY et al. (1982), que o 

processo de adsorção é favorável. A capacidade máxima de adsorção (qmax) 

calculada foi de 16,89 mg.g-1. 

 

5.4.5 Cinética e adsorção 

Por meio da análise da curva que relaciona Ln(qe-qt) em função do 

tempo, (Figura 27) e da aplicação da equação 6 do item 3.7, utilizando-se os valores 

de “qe”, “qt” e “t” obtidos conforme descrito nos itens 5.4.2 e 5.4.3, foram obtidos os 

parâmetros K1, R2, qe(teórico) e qe(experimental), para o modelo de pseudo-primeira 

ordem. 
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Figura 27 – Representação gráfica do modelo de pseudo-primeira ordem. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

No modelo de pseudo-segunda ordem, foram obtidos os parâmetros K2, 

R2, qe(teórico) e qe(experimental), por meio da análise do gráfico que relaciona t/qt em 

função do tempo (Figura 27) e da aplicação da equação 7 apresentada no item 3.7, 

utilizando-se os valores de “qeq”, “qt” e “t” obtidos conforme apresentado nos itens 

5.4.2 e 5.4.3. 

 

Figura 27 – Representação gráfica do modelo de pseudo-segunda ordem. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

No modelo de difusão intrapartícula, da curva plotada de qt em função 

do tempo t1/2 (Figura 28), obteve-se o valor dos parâmetros R2 e “Kdif”. O cálculo do 

parâmetro “C” foi determinado utilizando-se a equação 8 descrita no item 3.7. 

 



57 
 

 

Figura 28 – Representação gráfica do modelo de difusão intrapartícula. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Na Tabela 12 estão relacionados os parâmetros calculados para os modelos 

cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e de difusão 

intrapartícula. 

 

Tabela 12 - Parâmetros calculados para modelo de pseudo-primeira ordem, 

pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula. 

 

Parâmetros calculados 

Pseudo-primeira ordem 

K1 

(1.min-1) 

-0,05 

qe (Exp) 

(mg.g-1) 

2,35 

qe (Teórico) 

(mg.g-1) 

0,54 

R2 

0,5179 

Pseudo-segunda ordem 

K2 

(g.mg-1.min-1) 

0,42 

qe (Exp) 

 (mg.g-1) 

2,35 

qe (Teórico) 

 (mg.g-1) 

2,53 

R2 

0,9995 

Difusão intrapartícula 

Kdif 

(mg.g-1. (min1/2) -1) 

0,18 

C 

1,33 

 

R2 

0,5129 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Comparando-se os coeficientes de correlação (R2), obtidos para os modelos 

cinéticos, o de pseudo-segunda ordem foi o que apresentou o valor mais próximo 

de 1, além do qe (Teórico) prever o qe (Exp). A determinação do melhor ajuste ao modelo 

de pseudo-segunda ordem indicou a ocorrência de adsorção dos íons de césio pelo 

OG é de natureza química.  

 

5.4.6 Energia livre de Gibbs (ΔGº). 

A adsorção dos íons de césio pelo OG à temperatura do experimento 

igual a 26 ºC (299,15K), KL = 20146,94 L.mol-1, apresentou ΔGº = -24,65 kJ.mol-1. 

O resultado negativo indica que o processo de adsorção dos íons césio pelo OG é 

espontâneo e confirma a viabilidade do processo.  

 

5.4.7 Caracterização do OG após experimento de adsorção. 

Na Figura 29 é apresentada a comparação dos espectros de FTIR do 

OG antes e depois do experimento de adsorção de íons césio, e observou-se as 

bandas características de epóxi (C-O-C) em 1135 cm-1; carbonila de cetona (C=O) 

em 1600 cm-1; carbonila de ácido carboxílico (C=O) em 1750 cm-1 e da ligação 

carbono/oxigênio (C-O) em 1200 cm-1 e (C-O-H) em 1400 cm-1 presentes no grupo 

carboxila (SOLOMONS, 2009). 

 

Figura 29 - Comparação dos espectros FT-IR do OG e do OG[Cs]  

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Analisando-se os espectros, observou-se que não houve alterações nas 

bandas atribuídas aos grupos epóxi e às  ligações C=O, entretanto, a diminuição 

significativa da banda de C-O-H e o aumento da banda de C-O indicaram a 

presença dos íons de césio e sua interação com o oxigênio do grupo carboxila, 

deslocando o hidrogênio, aumentando assim a quantidade de espécies C-O. 

Assim, pôde-se afirmar que a adsorção dos íons césio, pelo OG, se dá 

preferencialmente pelos carboxilatos presentes. 

A análise de microscopia FEG com EDS também confirmou a presença 

de césio no OG após o experimento de adsorção. Na Figura 30, observa-se que os 

pontos selecionados da amostra apresentaram na composição, C, O e Cs. 

 

Figura 30 – Micrografia FEG-EDS do OG após a adsorção de césio.  

Fonte: Autor da dissertação. 

 

5.5 Adsorção de Césio pelo PDVB. 

5.5.1 Influência do tempo de contato. 

A concentração final de íons de césio (Cf), a capacidade de adsorção do 

óxido de grafeno (q) e a taxa de remoção dos íons de césio em função do tempo 

de contato são apresentados na Tabela 13.  
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Tabela 13 – Resultados de “q”, “Cf” e taxa de remoção em função do tempo. 

Tempo de contato 

(min) 
Cf (mg.L-1) q (mg.g-1) 

Taxa de remoção de 

Césio (%) 

1 11,23 0,13 6,38 

5 11,07 0,17 7,76 

10 10,97 0,19 8,58 

15 10,94 0,20 8,86 

30 10,90 0,21 9,13 

40 10,90 0,21 9,13 

60 10,94 0,20 8,86 

90 10,90 0,21 9,13 

Fonte: Autor da dissertação 

 

O equilíbrio foi atingido em 30 minutos, quando a capacidade de adsorção 

do OG foi de 0,21 mg/g-1, valor equivalente a remoção de 9,13% da massa inicial 

de íons césio. A curva apresentada na Figura 31 representa a variação da 

capacidade de adsorção de íons de césio pelo PDVB em função do tempo.  

 

Figura 31 – Curva da capacidade de adsorção (q) em função do tempo de contato  

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Neste experimento, teve-se a intenção de verificar o desempenho do 

PDVB em adsorver os íons de césio em solução aquosa, já que sua função é a de 

ser apenas um suporte para o OG. Como a taxa de adsorção de césio foi muito 

baixa, não foram feitos outros experimentos de adsorção para o PDVB. 
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5.6 Adsorção dos íons de césio pelo nanocompósito de PDVB-OG 

5.6.1 Influência do tempo de contato. 

A concentração final de íons de césio (Cf), a capacidade de adsorção do 

nanocompósito PDVB-OG (q) e a taxa de remoção dos íons de césio em função do 

tempo de contato encontram-se na Tabela 14. Observa-se que o equilíbrio foi 

atingido em 30 minutos, quando a capacidade de adsorção do PDVB-OG atingiu 

1,82 mg g-1, valor equivalente à remoção de 62,70% da massa inicial de íons de 

césio. 

 

Tabela 14 – Resultados de “q”, “Cf” e taxa de remoção em função do tempo. 

Tempo de contato 

(min) 
Cf (mg.L-1) q (mg.g-1) 

Taxa de remoção de 

Césio (%) 

1 6,81 1,23 43,20 

5 5,82 1,48 51,50 

10 4,86 1,72 59,50 

15 4,53 1,80 62,20 

30 4,47 1,82 62,70 

40 4,50 1,81 62,50 

60 4,57 1,79 61,90 

90 4,47 1,82 62,80 

Fonte: Autor da dissertação 

 

O PDVB-OG apresentou uma redução na taxa de remoção de 

aproximadamente 17% quando comparado com o OG. Este resultado é favorável 

e justificável quando se considera que das 20 mg utilizadas do nanocompósito, 

apenas 1,3 mg correspondem ao OG, que é o responsável pela adsorção dos íons 

de césio. 

Com esses dados, foi plotado a curva da variação da capacidade de 

adsorção de íons de césio pelo nanocompósito PDVB-OG em função do tempo 

(Figura 32). 
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Figura 32 – Curva da capacidade de adsorção (q) em função do tempo de contato. 

 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

5.6.2 Influência da concentração. 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados da capacidade de 

adsorção de íons de césio (qe) pelo PDVB-OG a concentração de íons de césio 

remanescentes na solução no tempo de equilíbrio (Ce) e a taxa de remoção. 

 

Tabela 15 - Variação de “qe” e taxa de remoção em função da concentração de 

césio. 

Concentração de Césio 

(mg.L-1) 
Ce (mg.L-1) qe (mg.g-1) 

Taxa de remoção de 

Césio (%) 

31,46 13,98 4,37 55,56 

39,35 16,50 5,71 58,06 

52,66 21,22 7,86 59,70 

61,46 26,15 8,83 57,45 

70,08 30,35 9,93 56,69 

82,09 44,20 9,47 46,15 

92,57 49,97 10,65 46,02 

111,57 68,54 10,76 38,57 

131,63 85,77 11,46 34,84 

Fonte: Autor da dissertação 

30 min. / 62,7 % 
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Verificou-se que a capacidade de adsorção no tempo de equilíbrio (qe) é 

diretamente proporcional ao aumento da concentração inicial. Diferente do OG que 

a partir da concentração inicial de 82,1 mg.L-1, “qe” tende a se manter constante, no 

PDVB-OG “qe” continua a aumentar sem estabilizar. Por outro lado, a taxa de 

remoção dos íons de césio, da mesma forma como que no OG,  é inversamente 

proporcional ao aumento de concentração inicial, atingindo seu valor máximo de 

59,7% com a concentração inicial de 52,7 mg.L-1. O gráfico referente à  variação 

de “qe” e à taxa de remoção em função da concentração inicial são apresentados 

na Figura 33. 

 

Figura 33 – Representação gráfica das curvas de “qe” e da “Taxa de remoção” em 

função da concentração de íons césio. 

 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Os valores do coeficiente de distribuição calculados (Kd), para as 

diferentes concentrações iniciais no tempo de equilíbrio de 30 minutos estão 

descritos na Tabela 16. Observou-se que o valor máximo de Kd foi de 370,37, e 

corresponde a concentração de 52,7 mg L-1. A partir desta concentração os valores 

de Kd se comportaram de forma inversamente proporcional. Comparando-se com 

o OG, que obteve um valor de Kd igual a 737,30 para a mesma concentração inicial, 

pôde-se afirmar que o PDVB-OG adsorveu a metade íons de césio na solução. 

Considerando que neste experimento, a massa OG presente no PDVB-GO, foi 

cerca de 1,3 mg, enquanto que no experimento de adsorção do OG utilizou-se 20 

mg, assim, os resultados para o PDVB-OG são satisfatórios. 
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Tabela 16 – Valores de Kd para várias concentrações iniciais de césio. 

Concentração inicial de Césio (mg.L-1) Kd (L.Kg-1) 

31,46 312,50 

39,35 346,06 

52,66 370,37 

61,46 337,56 

70,08 327,23 

82,09 214,29 

92,57 213,12 

111,57 156,98 

131,63 133,65 

Fonte: Autor da dissertação 

 

5.6.3 Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção para o PDVB-GO, foram obtidas a partir dos 

dados experimentais de “qe” e “Ce” obtidos anteriormente (item 5.6.1 e 5.6.2) e da 

curva plotada (Figura 34).  

 

Figura 34 – Representação gráfica da Isoterma de adsorção de íons césio pelo 

PDVB-OG. 

 

        Fonte: Autor da dissertação. 
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Da mesma forma que para o OG, a isoterma do PDVB-OG apresentou 

uma forma convexa, sendo classificada como do tipo extremamente favorável, 

apresentando uma alta adsorção para baixa quantidade de adsorvente. 

Aplicando as equações 2 e 4 dos modelos de Langmuir e Freundlich 

(descritas no item 3.6.1 e 3.6.2, ), obtive-se as respectivas isotermas (Figuras 35 e 

36). Os resultados dos cálculos das variáveis e constantes de ambos modelos são 

apresentados na Tabela 17. 

 

Figura 35 - Representação gráfica da isoterma de Langmuir para o PDVB-OG. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Figura 36 - Representação gráfica da isoterma de Freudlich para o OG. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Tabela 17. Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich para o processo 

de adsorção do césio pelo PDVB-OG. 

Langmuir Freundlich 

KL (L.mg-1) qmax (mg.g-1) R2 KF(L.g-1) n R2 

0,04 14,80 0,9487 1,71 2,20 0,7500 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Dentre as isotermas, a de Langmuir apresentou o valor de R2 mais 

próximo de 1, indicando da mesma forma que para o OG, que o processo é descrito 

por esse modelo e que a adsorção ocorre de forma homogênea e em monocamada. 

O valor da variável “n” (fator de heterogeneidade da superfície) foi igual a 2,20, que 

apesar de pouco menor que o obtido para o OG, ainda satisfaz a classificação de 

MCKAY et al. (1982) indicando que o processo de adsorção é favorável. O valor 

calculado para a capacidade máxima de adsorção (qmax), foi de 14,80 mg.g-1, similar 

ao calculado para o OG. 

 

5.6.4 Cinética e Adsorção. 

Para o modelo de pseudo-primeira ordem, foram obtidos os parâmetros 

K1, R2, qe(teórico) e qe(experimental), por meio da análise da curva que relaciona Ln(qe-qt) 

com o tempo (Figura 37) e da aplicação da equação 6 do item 3.7, utilizando os 

valores de “qe”, “qt” e “t” obtidos nos itens 5.6.1 e 5.6.2. 

 

Figura 37 – Representação gráfica do modelo de pseudo-primeira ordem 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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No modelo de pseudo-segunda ordem, foram obtidos os parâmetros K2, 

R2, qe(teórico) e qe(experimental), por meio da análise do gráfico que relaciona t/qt com o 

passar do tempo (Figura 38) e da aplicação da equação 7 do item 3.7, utilizando os 

valores de “qeq”, “qt” e “t” obtidos nos itens 5.6.1 e 5.6.2. 

 

Figura 38 – Representação gráfica do modelo de pseudo-segunda ordem.  

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

No modelo de difusão intrapartícula, da curva plotada de qt em função 

do tempo t1/2 (Figura 39), obteve-se o valor dos parâmetros R2 e “Kdif”. O cálculo do 

parâmetro “C” foi determinado utilizando a equação 8 descrita no item 3.7. 

 

Figura 39 – Representação gráfica do modelo de difusão intra-partícula. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Na Tabela 18 estão relacionados os parâmetros calculados para os 

modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e de difusão 

intrapartícula. 

 

Tabela 18 - Parâmetros calculados para modelo de pseudo-primeira ordem, 

pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula. 

Parâmetros calculados 

Pseudo-primeira ordem 

K1 

(1.min-1) 

-0,06 

qe (Exp) 

(mg.g-1) 

1,82 

qe (Teórico) 

(mg.g-1) 

0,34 

R2 

0,5166 

Pseudo-segunda ordem 

K2 

(g mg-1.min-1) 

0,32 

qe (Exp) 

 (mg.g-1) 

1,82 

qe (Teórico) 

 (mg.g-1) 

2,00 

R2 

0,9998 

Difusão intrapartícula 

Kdif 

(mg.g-1. (min1/2) -1) 

0,13 

C 

1,08 
 

R2 

0,4326 

Fonte: Autor da dissertação.     

Comparando-se os coeficientes de correlação (R2), obtidos para os modelos 

cinéticos, o de pseudo-segunda ordem foi o que apresentou o valor mais próximo 

de 1, além do qe (Teórico) prever o qe (Exp). Da mesma forma que para o OG, o modelo 

que mais se ajustou foi o de pseudo-segunda ordem, indicando que a adsorção dos 

íons de césio pelo nanocompósito de PDVB-OG é de natureza química.  

 

5.6.5 Energia livre de Gibbs (ΔGº) 

A adsorção dos íons de césio pelo PDVB-OG, à temperatura do 

experimento igual a 26 ºC (299,15 K) e KL = 5891,02 L mol-1, apresentou 

ΔGº = -21,59 kJ mol-1. O resultado negativo, como ocorrido para o OG, também 

indicou que o processo de adsorção dos íons de césio pelo nanocompósito de 

PDVB-OG é espontâneo e confirma a viabilidade do processo. 

5.6.6 Caracterização do PDVB-OG após experimento de adsorção. 

Comparando-se os espectros de FTIR do nanocompósito de PDVB-OG 

antes e depois do experimento de adsorção de césio (Figura 40), observou-se 
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alteração na banda característica de C-O que aumentou após a adsorção de íons 

de césio, da mesma forma como foi observado no OG (item 4.4.7). Essa alteração  

indicou a interação iônica  dos íons de césio e o oxigênio do grupo carboxila. Assim, 

pôde-se afirmar que a adsorção dos íons de césio, pelo nanocompósito PDVB-OG, 

se dá preferencialmente pelos carboxilatos presentes. 

 

Figura 40 - Comparação dos espectros FTIR do PDVB-OG e do PDVB-OG[Cs] 

  

 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

A análise de microscopia FEG com EDS confirmou a presença de césio 

no nanocompósito de PDVB-OG após o experimento de adsorção (Figura 41) . 

 

Figura 41 – Micrografia FEG-EDS do OG após a adsorção de césio. 

 

Fonte: Autor da dissertação. 
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Na literatura não foram encontrados trabalhos com nanocompósitos 

formados a partir de poli(divinilbenzeno) e óxido de grafeno, porém podemos 

comparar os resultados obtidos com outros nanocompósitos a base de OG para a 

adsorção de alguns cátions metálicos e radionuclideos (Tabela 19).    

 

Tabela 19 – Comparação dos resultados obtidos com o PDVB-OG com outros 

nanocompósitos da literatura. 

Nanocompósito Íon  
qmax 

(mg.g-1)  

Tempo de 

contato (h) 

Modelo de 

isoterma 

Modelo 

cinético  
Trabalho 

OG / Magnetita 
As (III) 

As (V) 

85,0 

38,0 
24 Freundlich PSO (Yoon et al., 2016) 

OG / 

Ciclodextrina 

Quitosana 

Magnética 

Cr (VI) 67,7 - Langmuir PSO (Li et al., 2013) 

OG / EDTA Pb (II) 479,0 24 Langmuir PSO (Madadrang et al., 2012) 

OG / Hidrogel  

Amidoxima 
U (VI) 398,4 6 Langmuir PSO (Wang et al., 2016a) 

OG / Amina U (IV) 215,2 4 Langmuir PSO (Liu et al., 2015) 

OG / Amina  

Magnetita 
U(VI) 141,2 12 Langmuir PSO (Chen et al., 2016) 

Hifas fúngicas / 

Magnetita / OG 
U (VI) 

117 a 

219 
5 Langmuir PSO (ZHU et al., 2019) 

OG / EDTA / 

Magnetita 
U (VI) 277,4 24 Langmuir PSO (Zhao et al., 2017) 

Titanato / OG Co (II) 109,8 48 Langmuir - (Chen et al., 2015) 

OG / Polipirrol / 

Magnetita 
Th (IV) 270,0 1 Freundlich PSO (Gado et al., 2018) 

OG - Polianilina Cs (I) 185,0 48 Langmuir - (Sun et al., 2013) 
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Tabela 19 (continuação) 

Nanocompósito Íon  
qmax 

(mg.g-1)  

Tempo de 

contato (h) 

Modelo de 

isoterma 

Modelo 

cinético  
Trabalho 

OG / Fe3O4 /  

Azul da Prússia 
Cs (I) 362,0 48 Langmuir PSO (Lujanien et al, 2017) 

OG / Fe3O4 
Cs (I) 

Sr (II) 

15,8 

38,4 
24 Langmuir - (Wang et al, 2014) 

PDVB / OG Cs (I) 14,8 0,5 Langmuir PSO Este trabalho 

Fonte: Autor da dissertação 

 

Pode-se observar que a capacidade de adsorção está diretamente 

relacionada aos componentes do nanocompósito, podendo potencializar ou não a 

adsorção dos íons presentes. Na maioria dos trabalhos encontrados na literatura, 

o OG é utilizado como suporte para outras moléculas que tem maior potencial ou 

especificidade que o próprio OG na adsorção de um certo íon. As caraterísticas do 

OG exploradas como suporte são a grande área superficial e a presença dos 

grupos funcionais oxigenados que formam ligações estáveis com diversas 

moléculas. Isso pode ser notado nos trabalhos que utilizaram nanocompósitos 

como magnetita, ciclodextrina-quitosana, EDTA, amidoxima, amina, polipirrol, 

polianilina e azul da Prússia, para adsorver Arsênio, Cromo, Chumbo e os 

radionuclídeos Urânio, Cobalto, Tório, Césio e Estrôncio. Os trabalhos de CHEN et 

al. (2016) e ZHAO et al. (2017), que também utilizaram o OG como suporte para 

amina e EDTA, apresentam uma variação que é a incorporação da magnetita com 

a função de facilitar a retirada do nanocompósito após o processo de adsorção. Já 

nos trabalhos de ZHU et al. (2019) e CHEN et al. (2015) temos nanocompósitos 

que exploraram a estrutura das hifas fúngicas e do titanato como suporte para o 

OG que adsorveu os radionuclídeos Urânio e Cobalto. O nanocompósito de PDVB-

OG sintetizado neste trabalho, que utilizou o polímero como suporte para facilitar a 

remoção do nanocompósito após o processo de adsorção, teve um bom 

desempenho se considerarmos que dispondo apenas dos grupos funcionais do OG, 

em apenas 30 minutos adsorveu 63% dos íons de césio, apresentando uma 

capacidade máxima de adsorção de 14,8 mg.g-1. 

 



72 
 

 

Os valores das variáveis e constantes dos modelos de isotermas de Langmuir e  

Freundlich e dos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda 

ordem e difusão intrapartícula, também foram calculados considerando-se somente 

a massa 1,3 mg de OG que está presente nas 20,0 mg utilizadas do nanocompósito 

PDVB-OG (obtido no item 5.3.1). Os resultados são apresentados na Tabela 20 e 

21. 

 

Tabela 20. Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich para o processo 

de adsorção do césio pelo OG presente no PDVB-OG. 

Langmuir Freundlich 

KL (L.mg-1) qmax (mg.g-1) R2 KF(L.g-1) n R2 

0,04 227,3 0,9504 26,36 2,20 0,7813 

Fonte: Autor da dissertação. 

 

Tabela 21 - Parâmetros calculados para modelo de pseudo-primeira ordem, 

pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula, para o processo de adsorção do 

césio pelo OG presente no PDVB-OG. 

Parâmetros calculados 

Pseudo-primeira ordem 

K1 

(1.min-1) 

-0,06 

qe (Exp) 

(mg.g-1) 

27,95 

qe (Teórico) 

(mg.g-1) 

3,62 

R2 

0,7513 

Pseudo-segunda ordem 

K2 

(g mg-1.min-1) 

0,02 

qe (Exp) 

 (mg.g-1) 

27,95 

qe (Teórico) 

 (mg.g-1) 

28,89 

R2 

0,9998 

Difusão intrapartícula 

Kdif 

(mg.g-1. (min1/2) -1) 

2,07 

C 

16,63 
 

R2 

0,5036 

Fonte: Autor da dissertação.     

Dentre estes resultados, podemos destacar os obtidos para qmax 

(227,3 mg.g-1) e qe(Exp) (27,9 mg.g-1), que se aproximam dos trabalhos da literatura 

(qmax entre 200 e 300 mg.g-1) listados na tabela 19, e são muito superiores aos 

obtidos quando considerado para cálculo a massa do nanocompósito como um 

todo, qmax (14,8 mg.g-1) e qe(Exp) (1,8 mg.g-1). Essa diferença pode ser atribuída a 
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possível aglomeração das camadas do OG mesmo após a dispersão, o que refletiu 

em uma baixa taxa de incorporação (6,5% em massa) na superfície do polímero, 

sendo que as camadas do OG incorporadas foram as mais dispersas e que 

possuíam uma maior capacidade de adsorção. Isso sugere uma revisão na 

metodologia de síntese do nanocompósito, no que se refere a dispersão do OG a 

ser incorporado, visando uma melhora no rendimento e na capacidade de 

adsorção, visto que no nanocompósito o OG é quem realmente tem a capacidade 

de adsorver os íons de césio.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A caracterização dos materiais sintetizados, indicou que o óxido de 

grafeno obtido tem o cristalito formado por apenas três camadas em média e que 

no nanocompósito PDVB-OG foram imobilizados 65 mg de OG para cada grama 

da matriz polimérica (PDVB). 

Os resultados obtidos nos experimentos de adsorção, indicaram que 

tanto o OG como o nanocompósito PDVB-OG foram capazes de remover os íons 

de césio em solução aquosa. O PDVB, utilizado para imobilizar o OG, não 

apresentou resultados relevantes, evidenciando que a remoção de íons de césio 

pelo nanocompósito de PDVB-OG foi devido a presença do OG imobilizado.  

A análise por FEG-EDS do OG e do nanocompósito PDVB-OG, após os 

experimentos de adsorção, comprovou a presença de césio, e segundo 

determinado pela análise por FTIR, em ambos os adsorventes, o processo de 

adsorção dos íons de césio se deu preferencialmente pelos carboxilatos presentes 

na superfície do OG. 

Neste estudo, as condições ideais estabelecidas para processo de 

adsorção foram de 20 mg de adsorvente adicionados à solução contendo íons de 

césio, com pH ajustado para 6,5 a 26 ºC e sob agitação de 250 rpm por 30 minutos. 

Nestas condições, o OG apresentou capacidade remoção dos íons de césio de 

17 mg.g-1 com taxa de remoção de 80%, enquanto o nanocompósito de PDVB-OG 

apresentou capacidade remoção de 15 mg.g-1 com taxa de remoção de 63%. 

As isotermas obtidas indicaram que o processo de adsorção dos íons de 

césio pelo OG e pelo PDVB-OG foi extremamente favorável e o modelo de isoterma 

que melhor descreveu o processo de adsorção, para ambos os adsorventes foi o 

de Langmuir, indicando que a adsorção foi homogênea e em monocamada. 

Nos estudos cinéticos, o modelo que melhor se ajustou tanto para o OG 

quanto para o PDVB-OG foi o de pseudo-segunda ordem, caracterizando que a 

adsorção do césio foi de natureza química. O cálculo da energia livre de Gibbs 

apresentou valores próximos para ambos adsorventes, e indicou que o processo 

de adsorção do césio foi espontâneo. 

Cálculos considerando somente a massa de OG presente no PDVB-OG 

apresentaram resultados de qmax de 227,3 mg.g-1 e sugeriram que a possível 

aglomeração das camadas do OG mesmo após a dispersão dificultou a 
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incorporação do OG na matriz polimérica e que as camadas de OG que foram  

incorporadas estavam totalmente dispersas, resultando em uma melhor 

performance de adsorção. 

Este estudo indicou que o OG e o nanocompósito PDVB-OG são 

adsorventes eficientes, e a facilidade de separação após ensaio de adsorção, 

introduzida pela imobilização do OG ao PDVB, possibilita sua utilização no 

tratamento de rejeitos líquidos radioativos com baixas concentrações de 137Cs. 
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