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RESUMO
O mercúrio é considerado uma das “principais substâncias perigosas” pela Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR), Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de
Doenças, devido à sua persistência, bioacumulação e toxicidade no meio ambiente. Nesse
sentido, tem-se desenvolvidos novos métodos de remoção deste elemento em águas residuais
com a finalidade de alcançar os limites estabelecidos pela legislação. Portanto, é
imprescindível que se possa além de quantificar com exatidão as concentrações deste metal
presente na água, mas também seja possível prover de meios eficientes e de baixo custo para
recuperar áreas contaminadas, como áreas que recebem resíduos provenientes do processo de
mineração, de indústrias químicas ou até mesmo de desastres ambientais, como o ocorrido na
cidade de Mariana-MG, devido a ruptura da barragem da Samarco. Dessa forma, a síntese de
nanomateriais de ferro podem representar um avanço na remediação ambiental, unindo a
grande afinidade que estes materiais possuem com metais à eficiência promovida pela elevada
área superficial proporcionada pelas nanopartículas. Nesse sentido, o presente trabalho teve
como objetivo (i) sintetizar nanopartículas de -FeOOH e modificá-las quimicamente para
remoção de mercúrio em águas contaminadas e (ii) realizar análises físico-químicas e
toxicológicas em amostras de água do Rio Doce. Os nanomateriais foram caracterizados pelas
ténicas difração de raios X (DRX), espectroscopia de infravermelho por reflectância total
atenuada (FTIR-ATR), espectroscopia raman, microscopia eletrônica de transmissão (MET),
espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS), medidas de áreas superficial
específica (BET), medidas de magnetização por magnetometria de amostra vibrante (VSM) e
potencial zeta. As capacidades de adsorção dos adsorventes foram investigadas em função do
pH, do tempo, da concentração inicial de mercúrio e presença de interferentes. A capacidade
máxima de adsorção de nanopartículas de -FeOOH, -FeOOH oco e Cis--FeOOH pelo
mercúrio foi de 34,72, 89,1 e 217,13 mg g-1, respectivamente, em pH 7, aplicando a isoterma
de Langmuir. Devido ao grande desempenho dos adsorventes na remoção de mercúrio, foram
criados filtros dos nanomateriais. Os filtros foram altamente eficientes para tratar a água
contaminada com mercúrio de amostras do rio Doce, reduzindo a concentração abaixo dos
limites permitidos. As análises físico-químicas das amostras do rio Doce verificaram que o
parâmetro turbidez estava bem acima do máximo permitido pela resolução do CONAMA
357/2005 indicando grande presença de material sólido suspenso que reduz a transparência e a
qualidade da água. Além disso, os metais que se encontraram em maior concentração e acima
dos limites estabelecidos pelo CONAMA foram: Ferro, Alumínio, Manganês e Mercúrio.
Entretanto, as concentrações desses metais foram reduzidas quando as amostras do rio Doce
foram filtradas usando nanopartículas de -FeOOH. Para os ensaios toxicológicos usando o
bioindicador Allium cepa não houve diferenças significativas das análises citotóxicas e
mutagênicas entre a água bruta e água tratada. No entanto, para a amostra tratada foram
observadas diminuição do índice mitótico e aumento da frequência de micronúcleos em
função possivelmente da presença de nanopartículas -FeOOH, sendo então necessário
futuras pesquisas na área nanotoxicologia e nanogenotoxicologia.
Palavras chaves: mercúrio, adsorção, -FeOOH, rio Doce, Allium cepa.

ABSTRACT
Mercury is considered one of the “priority hazardous substances” by the Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR) due to its persistence, bioaccumulation, and
toxicity in the environment. In this sense, new methods have been developed to remove this
element from wastewater in order to reach the limits established by legislation. Therefore it is
indispensable that one can quantify accurately the concentrations of this metal present in
water, but it is also possible to provide efficient and inexpensive means to recover
contaminated areas, such as areas that receive waste from the mining process, chemical or
even environmental disasters, such as the one that occurred in the city of Mariana-MG, due to
the rupture of the Samarco dam. Thus, the synthesis of iron nanomaterials can represent an
advance in the environmental remediation, joining the great affinity that these materials have
with metals to the efficiency promoted by the high surface area provided by the nanoparticles.
In this sense, the present work aimed to (i) synthesize nanoparticles of -FeOOH and
chemically modify them to remove mercury in contaminated water and (ii) perform
physicochemical and toxicological analyzes in Doce river water samples. The nanomaterials
were characterized by X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy attenuated total
reflectance (FTIR-ATR), Raman spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM),
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) specific surface area measurements (BET),
measurements of magnetization by vibrating sample magnetometry (VSM) and zeta potential.
The adsorption capacities of the adsorbents were investigated as a function of pH, time, initial
mercury concentration and presence of interferents. The maximum adsorption capacity of FeOOH, -FeOOH hollow and Cys--FeOOH by mercury was 34.72, 89.1 and 217.13 mg g-1,
respectively, at pH 7, applying the Langmuir isotherm. Due to the great performance of the
adsorbents in the removal of mercury, nanomaterial filters were created. The filters were
highly efficient to treat mercury contaminated water from Doce river samples, reducing the
concentration below the permitted limits. The physico-chemical analysis of the Doce river
samples verified that the turbidity parameter was well above the maximum allowed by the
resolution of CONAMA 357/2005 indicating a high presence of solid suspended material that
reduces the transparency and water quality. In addition, the metals that were found in greater
concentration and above the limits established by CONAMA were: Iron, Aluminum,
Manganese and Mercury. However, the concentrations of these metals were reduced when the
Doce river samples were filtered using -FeOOH nanoparticles. For toxicological tests using
the Allium cepa bioindicator there were no significant differences in cytotoxic and mutagenic
analyzes between raw water and treated water. However, for the treated sample, a decrease in
the mitotic index and an increase in the micronucleus frequency were observed, possibly due
to the presence of -FeOOH nanoparticles, and future research in the field of nanotoxicology
and nanogenotoxicology.
Keywords: mercury, adsorption, -FeOOH, Doce river, Allium cepa.
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1 INTRODUÇÃO
A poluição ambiental pode ser definida de acordo com Kemp (1998, p. 129) como
sendo a contaminação dos componentes físicos e biológicos do sistema terra/atmosfera, a tal
ponto que os processos ambientais normais são afetados. Nesse sentido, os poluentes podem
ser substâncias ou energias, mas são considerados contaminantes quando excedem os níveis
naturais (VEIGA; FERNANDES, 1999). Um dos tipos de poluição ambiental mais
preocupantes é a das águas, que nos últimos anos tem atraído atenção global, principalmente
se a contaminação estiver relacionada aos metais devido à sua toxicidade, abundância e
persistência no meio ambiente (ISLAM et al., 2015).
Processos de remediação de meios aquáticos contaminados com metais estão
recebendo cada vez mais atenção à medida que mais informações sobre os efeitos tóxicos
dessas substâncias para os seres humanos e para o ambiente torna-se conhecido (WARNER et
al., 2010). Em contrapartida, o crescimento da população e o desenvolvimento rápido da
industrialização contribui para a propagação desses contaminantes em águas superficiais e
subterrâneas (XU et al., 2012a). A fim de reduzir os impactos causados pelos metais, as águas
residuais precisam ser tratadas antes de serem descarregadas para o meio ambiente (ZHOU et
al., 2017a).
Muitos compostos tóxicos, tais como os metais, presentes no meio ambiente têm a
capacidade de interagir com material genético, podendo causar alterações no DNA e,
portanto, mutações, sendo assim denominados agentes genotóxicos ou mutagênicos (DE
BOER; HOEIJMAKERS, 2000). A contaminação dos recursos hídricos por agentes
genotóxicos podem promover a ocorrência de doenças humanas, como câncer, doenças
cardiovasculares e envelhecimento precoce (RADIC et al., 2010). Assim, é de extrema
importância que, além da abordagem clássica da qualidade da água, como análises físicas,
químicas e biológicas, sejam utilizados ensaios genotóxicos e mutagênicos para
monitoramento ambiental e avaliação de riscos para identificar os efeitos de poluentes em
organismos aquáticos e na saúde humana, além de propostas de remediação ambiental
(ATHANÁSIO; PRÁ; RIEGER, 2014; SCALON et al., 2013).
O teste Allium cepa destaca-se como um excelente bioindicador para avaliar os
danos genotóxicos de amostras ambientais de rios contaminados por desastres ecológicos
como o ocorrido na cidade de Mariana-MG em 5 de novembro de 2015, com a ruptura da
barragem da Samarco, empresa de mineração, ocasionando um enorme desastre ambiental
(SEGURA et al., 2016). Cerca de 34 milhões de m3 de lama residual foram derramados sobre
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o sub-distrito de Bento Rodrigues, que teve cerca de 80% de seus 251 edifícios destruídos
(ANDRADE et al., 2018). A lama ainda atingiu a bacia do rio Santarém, Gualaxo do Norte,
Do Carmo e Doce, causando danos ambientais e socioeconômicos. Nesse desastre ambiental,
a lama da ruptura apresentou concentrações elevadas de metais tóxicos, sendo importante a
investigação destes metais presentes nas águas, bem como realizar estudos de genotoxicidade
e mutagenicidade, para avaliar o risco de exposição da população humana.
O mercúrio (Hg) proveniente de fontes industriais é um dos contaminantes de
maior toxicidade mesmo em baixas concentrações (TRAN et al., 2015). O Hg, além de
apresentar alta toxicidade, pode nos organismos vivos bioacumular, o que acarreta sérios
danos à saúde humana (WANG et al., 2016a), tal como surdez, perda de visão, insanidade,
paralisia, deformidades congênitas que afetam fetos, perda de memória e Alzheimer (XIONG
et al., 2017). Além disso, a presença de Hg em águas ocasiona sérios problemas ambientais,
afetando sistemas ecológicos devido ao processo de biometilação do mercúrio em
metilmercúrio, uma potente neurotoxina, que pode se acumular nas cadeias alimentares do
sistema aquático (XU et al., 2017a).
A remoção de íons Hg2+ a partir de soluções aquosas e efluentes industriais
depende da natureza da água e da concentração de Hg (VILTUŽNIK; LOBNIK; KOŠAK,
2015). Nos últimos anos, várias técnicas têm sido estudadas com o propósito de diminuir os
níveis de contaminação de mercúrio a parâmetros aceitáveis (WANG et al., 2014). No Brasil,
a portaria de nº 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011 estabelece um
valor máximo de 1 g L-1 de mercúrio para água potável e a United States Environmental
Protection Agency (USEPA) - Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos de 2 g L1

de Hg total em água potável e um limite máximo de 10 g L-1 para águas residuais

(RITTER; BIBLER, 1992).
Métodos de purificação, tais como a filtração por membrana (BESSBOUSSE et
al., 2008), precipitação química (HUTCHISON; ATWOOD; SANTILLIANN-JIMINEZ,
2008; BLUE; JANA; ATWOOD, 2010), coagulação (NANSEU-NJIKI et al., 2009;
HENNEBERRY et al., 2011) ultrafiltração (BARRON-ZAMBRANO et al., 2002), extração
de solvente (HUEBRA; ELIZALDE; ALMELA, 2003), fotocatálise (BOTTA et al., 2002;
LOPEZ-MUNOZ et al., 2011), adsorção (WAJIMA; SUGAWARA, 2011; DI NATALE et
al., 2011; MANDEL et al., 2012; SHAN et al., 2015) e biossorção (KHORAMZADEH;
NASERNEJAD; HALLADJ, 2013; MONDAL; NANDI; PURKAIT, 2013) têm sido
utilizados para remoção de Hg presente em água contaminada. No entanto, alguns desses
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métodos incluem alta demanda de energia para operação do processo, bem como uma grande
quantidade de produtos químicos são usados (ISMAIEL; AROUA; YUSOFF, 2013). Além
disso, muitas dessas técnicas incluem altos custos de implementação, ineficiência e muitas
vezes não são seletivas (TAUROZZI et al., 2013).
O processo de adsorção é considerado um método simples, econômico e excelente
para remoção de elementos tóxicos (HOMAYOON et al., 2017), além de ter sido comumente
utilizado em aplicações industriais (ALOMAR et al., 2017a). Diferentes adsorventes,
incluindo nanotubos de carbono (ALOMAR et al., 2017b), grafeno (QU et al., 2017),
estruturas metálicas orgânicas (XIONG et al., 2017), óxi-hidróxidos (LU et al., 2014; XIA et
al., 2017), biomassa (MONDAL; NANDI; PURKAIT, 2013), quitosana (WANG et al.,
2014), carvão ativado (HADI et al., 2015), polímeros (INBARAJ et al., 2009), argila (CUI et
al., 2013) foram propostos para remoção de Hg.
Atualmente, os nanomateriais (NMs) têm sido sugeridos como forma eficiente,
econômica e ecologicamente correta para o tratamento de águas residuais, do ponto de vista
tanto da conservação de recursos quanto da remediação ambiental (XU et al., 2012a). Neste
contexto, nanopartículas magnéticas (NPMs) estão sendo amplamente utilizadas no
tratamento da água como adsorvente devido a sua elevada área superficial, alta capacidade de
extração, rapidez e também afinidade específica para adsorção de diversos metais em sistemas
aquosos (OVEISI et al., 2017). Além disso, os adsorventes magnéticos apresentam outras
vantagens importantes tais como, isolamento por campo magnético, reutilização por vários
ciclos de adsorção e fácil funcionalização (KHARISSOVA et al., 2015).
Recentemente, nosso grupo de pesquisa relatou o uso de NPMs de -FeOOH
como um adsorvente eficiente para As3+ e As5+ de água contaminada (FARIA et al., 2014;
HOTT et al., 2016). O -FeOOH é um polimorfo de vários óxi-hidróxidos de ferro bem
conhecidos com a mesma estrutura cristalográfica que CdI2 (CHAGAS et al., 2013) com Fe3+
ocupando a metade dos interstícios octaédricos disponíveis (PATRAT et al., 1983). A síntese
de -FeOOH é simples e pode ser preparada por precipitação de solução de Fe2+ com
hidróxido de sódio (NaOH). O peróxido de hidrogênio (H2O2) é adicionado imediatamente
após a precipitação para formar -FeOOH (PEREIRA et al., 2011).
As NPMs tais como Fe3O4, -Fe2O3, -FeOOH podem sofrer modificação
superficial devido à presença de grupos hidroxilas na sua superfície, o que proporciona uma
ancoragem sintética versátil permitindo a ligação de diferentes funções químicas (BOYER et
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al., 2010). A seleção do grupo funcional depende da finalidade do material a qual pretende ser
usado e dos “metais-alvos” a serem tratados (LIN; THIRUMAVALAVAN; LEE, 2015).
A funcionalização em materiais sólidos adequados proporciona desempenho
favorável aproveitando por exemplo, a coordenação de átomos de enxofre (S) com espécies
metálicas (KUMAR et al., 2016). Os materiais funcionalizados com agrupamentos contendo
enxofre são seletivos e têm forte afinidade para se ligar com Hg2+ como consequência da
interação ácido-base de Lewis (HE et al., 2012). Entre uma variedade de substâncias que
possuem enxofre na estrutura, a L-cisteína é um aminoácido biocompatível, solúvel em água,
contendo três grupos funcionais (-SH, -NH2, -COOH) e possui uma forte capacidade de
quelação com metais, sendo amplamente utilizada para adsorção íons metálicos (FAN et al.,
2016).
Nos últimos anos, foi observado que materiais hierarquicamente nanoestruturados
exibem propriedades melhoradas em comparação com o material de partida (WANG et al.,
2012a). Por exemplo, nanoestruturas ocas com alta área superficial emergiram como uma
plataforma atraente de materiais para tratamento de água (CAO et al., 2010). Esferas ocas de
-FeOOH com elevada área superficial exibiram um desempenho muito promissor no
tratamento da água (WANG et al., 2016b), possivelmente devido ao aumento do número de
grupos hidroxilas na região oca, o que favorece a coordenação com os metais.
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar a síntese de
nanomateriais mesoporosos a base de ferro para remoção de mercúrio em amostras de água do
rio Doce, além de avaliar a citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade de amostras de
água do rio Doce através do uso do biomonitor Allium cepa.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um processo de purificação de água
contaminada por mercúrio através da técnica de adsorção como proposta de remediação
ambiental utilizando nanoadsorventes a base de -FeOOH.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Estudo 1 – Síntese e caracterização de -FeOOH funcionalizado por L-cistina para
remoção de Hg(II) de águas contaminadas e resíduos de mineração


Síntese dos adsorventes -FeOOH e Cis--FeOOH usados para descontaminação de Hg.



Caracterização dos nanomateriais preparados usando as técnicas de difração de raio-x,
espectroscopia no infravermelho, espectroscopia Raman, microscopia eletrônica de
transmissão, área superficial e tamanho dos poros, magnetometria de amostra vibrante e
potencial zeta.



Estudo das variáveis no processo adsorção: pH, tempo de contato, concentração inicial
de mercúrio, competição de ânions e cátions e força iônica.



Estudo da dessorção do mercúrio através de ciclos de adsorção/dessorção.



Desenvolvimento de filtros com os adsorventes preparados.



Aplicação dos filtros em amostras de águas superficiais do rio Doce coletadas na cidade
de Governador Valadares-MG.

2.2.2 Estudo 2 – Fabricação de estruturas ocas de -FeOOH para purificação de águas
contaminadas por mercúrio


Fabricação de estruturas ocas de -FeOOH.



Caracterização dos adsorventes usando as técnicas de difração de raio-x, microscopia
eletrônica de transmissão, espectroscopia de energia dispersiva, área superficial e
tamanho dos poros e potencial zeta.



Estudo das variáveis no processo adsorção: pH, tempo de contato, concentração inicial
de mercúrio, competição de ânions e cátions e força iônica.



Desenvolvimento de filtro para purificação de mercúrio.
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Aplicação do filtro em amostras de águas superficiais do rio Doce coletadas na cidade
de Governador Valadares-MG.

2.2.3 Estudo 3 – Avaliação da genotoxicidade e mutagenicidade de amostras de água do
rio Doce após desastre em Mariana-MG, Brasil.


Avaliação da qualidade ambiental através de análises físico-químicas e determinação da
concentração de metais em amostras de água do Rio Doce.



Realização de testes biológicos nas águas coletadas do rio Doce antes e após a passagem
pelo filtro contendo nanomaterial para avaliar a atividade citotóxica, genotóxica e
mutagênica utilizando o biomonitor Allium cepa.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Mercúrio
O mercúrio é um elemento que se encontra naturalmente no meio ambiente,
normalmente associado a outros elementos, sendo o mais comum o enxofre, formando o
minério cinabre (HgS, FIG. 1), composto de coloração vermelha ou preta, cujas maiores
reservas encontram-se na Espanha (Almaden) e na Itália (MICARONI; BUENO; JARDIM,
2000). Erupções geotérmicas e atividades sísmicas são outras fontes naturais, mais que
representam apenas uma pequena fração da emissão anual de Hg no ambiente (HADI et al.,
2015). No entanto, as atividades antropogênicas são mais diversificadas e consideradas os
principais contribuintes para a poluição por Hg no ecossistema (DOS REIS, 2008). Entre as
fontes antropogênicas, a mineração de ouro, a combustão de combustíveis fósseis, a produção
de cimento e a eliminação de resíduos são as dominantes (TAO, DAI, CHAI, 2017).
Figura 1– Cinabre (Sulfeto de mercúrio(II) – HgS)

Fonte: webmineral.com.
As emissões naturais de Hg para a atmosfera são estimadas em cerca 500
toneladas por ano, já as emissões oriundas de atividades antropogênicas estão na faixa de
2200-4000 toneladas por ano (SELIN, 2009). A Figura 2 ilustra os principais compartimentos
e caminhos ambientais que são importantes no ciclo biogeoquímico global do Hg e as formas
pelas quais as liberações naturais e antropogênicas para ar, terra e água se movem entre esses
compartimentos. As emissões para o ar surgem de fontes naturais e fontes antropogênicas,
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bem como reemissões de Hg anteriormente depositado a partir de ar em solos, águas
superficiais e vegetação.
Figura 2 – Ciclo biogeoquímico global do mercúrio

Fonte: UNEP, 2013. Adaptado.
Geograficamente, as emissões antropogênicas são dominadas pela Ásia (49,5%
em 2010, FIG. 3), enquanto as emissões europeias e norte-americanas combinadas somam
13,5% em 2010 (UNEP, 2013). Na América do Sul, as emissões de Hg representam 12,5% do
total e estão relacionados ao processo de mineração em pequena escala de ouro e prata
durante o processo de amalgamação (NEVADO et al., 2010). No Brasil, destacam-se as
regiões Sudeste, Sul e Norte devido a emissões de Hg em produtos e efluentes da indústria
química e eletroeletrônica, usinas termelétricas a carvão e rejeitos de mineração oriundas do
garimpo de ouro, respectivamente (MMA, 2013).
As principais espécies químicas de mercúrio são o Hg inorgânico que pode ser
encontrado na forma elementar (Hg0), na forma iônica (Hg22+, Hg2+) ou o mercúrio orgânico
no qual se encontra ligado a radicais orgânicos como metilmercúrio (MeHg) e etilmercúrio
(EtHg) (KUMAR; JIANG; TSENG, 2016). O Hg0 é proveniente de termostatos, termômetros
ou amálgamas dentais e também pode ser adicionado a tinta látex, entrando na atmosfera na
forma de vapor (PATRICK, 2002). Na forma elementar, o Hg é o único metal encontrado na
forma líquida à temperatura ambiente. O Hg elementar desempenha um papel crítico em
sérios problemas de saúde ocupacional, bem como no ciclo global de Hg e pode ser
rapidamente absorvido por inalação (BJØRKLUND et al., 2017). O Hg inorgânico pode ser
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oriundo da indústria de cosméticos, de despolpamento de madeira, medicamentos e
antigamente usado como componente dos diuréticos (VASSALLO et al., 1996).
Figura 3 – Estimativa da UNEP das emissões de mercúrio em 2010 no mundo
1,1% 4,2%

10,4%

África

16,8%
2,4%
3,1%

América Central
América do Norte
América do Sul
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Oceania
Região Indefinida

FONTE: Adaptado de UNEP, 2013.
O Hg orgânico é considerado a forma mais tóxica do mercúrio através da
exposição ao EtHg do timerosal (C9H9HgNaO2S) adicionado às vacinas e MeHg presente nos
peixes, frutos do mar e sedimentos de rios contaminados (CROWE et al., 2016). Estudos
apontam ligações entre a exposição do Hg orgânico e o aumento dos riscos de transtornos
neurológicos, tais como autismo, desordem de atenção/hiperatividade e habilidades tardias de
linguagem e fala (HVIID et al., 2003). Essas formas de mercúrio podem ser intercovertidas
nos sistemas aquáticos e terrestres mediada por processos biológicos (FITZGERALD et
al.,1991).
As preocupações humanas com o Hg são em grande parte impulsionadas pelos
riscos da contaminação por MeHg através do consumo de peixes contaminados, sendo por
esta razão, a compreensão do ciclo do Hg em sistemas aquáticos de fundamental importância
para análise de risco ambiental (SELIN, 2009).
Conforme ilustrado na Figura 4, as emissões de Hg são transportadas por longas
distâncias, principalmente como mercúrio elementar gasoso Hg0, oxidado na atmosfera para
mercúrio Hg(II) e depositado através de precipitação ou por deposição seca (ENGSTROM,
2007). O Hg atmosférico atinge os ecossistemas de água doce também pelo escoamento das
bacias hidrográficas. Parte do Hg(II) formado pode ser reduzido para Hg0, que então se
volatiliza para a atmosfera e outra pequena porção é convertida na forma tóxica,
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metilmercúrio. O processo de biometilação do mercúrio em MeHg é realizado por bactérias,
sendo incorporado a quase todas as espécies aquáticas, via cadeia alimentar, incluindo o
plâncton, peixes herbívoros e carnívoros (MMA, 2013). O MeHg pode bioconcentrar em
organismos vivos e depois biomagnificar na cadeia alimentar, já que os predadores se
alimentam com presas contaminadas com MeHg aumentando a concentração nos tecidos
(SELIN, 2009). A biomagnificação pode ser ainda mais intensificada devido a propriedade do
MeHg formar fortes complexos com grupo tiol (-SH) (MMA, 2013). O processo de
bioacumulação e biomagnificação significa que as concentrações de metilmercúrio em peixes
predadores podem ser elevadas em relação à água por um fator ≥106 (ENGSTROM, 2007).
Nos sedimentos aquáticos, os microrganismos convertem uma pequena fração de
mercúrio inorgânico para MeHg ao longo do tempo. Enxofre, carbono orgânico, estrutura do
sedimento e composição afetam a produção de metilmercúrio, alterando a quantidade de Hg
inorgânico biodisponível e estimulando a atividade microbiana (SELIN, 2009).
Figura 4 – Ciclo do mercúrio em um sistema aquático

Fonte: ENGSTROM, 2007. Adaptado.
3.1.1 Toxicidade do mercúrio
Segundo a Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) dos
Estados Unidos, o mercúrio apresenta-se como o 3º elemento químico mais perigoso da
Priority List of Hazardous Substances (ATSDR, 1999). Sua toxicidade está em parte
relacionada com o estado oxidativo e com a forma química (orgânica versus inorgânica)
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(BROUSSARD et al., 2002). Os principais sintomas associados a essa toxicidade incluem
tremor, vertigem, entorpecimento, dor de cabeça, cãibra, fraqueza, depressão, distúrbios
visuais, dispneia, tosse, inflamações gastrointestinais, queda de cabelo, náusea e vômitos
(MICARONI; BUENO; JARDIM, 2000).
O MeHg é a forma química de maior importância ambiental devido a seu caráter
extremamente tóxico para os organismos superiores, particularmente mamíferos, acumulandose preferencialmente no sistema nervoso central devido à sua afinidade com aminoácidos,
levando à disfunção neural e eventualmente à paralisia e morte (MMA, 2013). Quando
assimilado, 95% da dose oral é absorvido pelo intestino para a corrente sanguínea,
necessitando-se de cerca de 70 dias para que 50% da dose ingerida seja excretada
(CLARKSON, 1994).
Os compostos inorgânicos de mercúrio (Hg2+ e o Hg22+), embora menos tóxicos
que os compostos orgânicos, podem ser metilados por bactérias, entrando na cadeia trófica de
algas, moluscos e peixes e aumentando sua concentração em até dez vezes a quantidade de Hg
inicial (KEHRIG et al., 2002).
A intoxicação por Hg elementar está correlacionada a inalação do vapor deste
metal por derramamento do líquido em espaços confinados ou em locais de mineração
(CLARKSON; MAGOS, 2006). O vapor elementar de mercúrio é altamente lipossolúvel, o
que permite que ele atravesse facilmente as membranas celulares (BROUSSARD et al.,
2002). No organismo humano é absorvido no pulmão através membranas aveolares numa
faixa de 75 a 80% do total inalado (MICARONI; BUENO; JARDIM, 2000). Já no sangue, o
Hg é oxidado pelos eritrócitos formando o íon Hg2+ que é distribuído pelo corpo podendo se
ligar à albumina e à hemoglobina e ser acumulado nos rins (LACERDA et al., 1995).
A ação tóxica no corpo dos compostos de Hg pode ser descrita por diversos
mecanismos. Nesse sentido, os efeitos moleculares e celulares do Hg orgânico no sistema
nervoso foram relatados em vários estudos e sugeriram que a ocorrência de Hg2+ nos
neurônios resulta da degradação do Hg orgânico nas células gliais (HARGREAVES et al.,
1985; TIFFANY-CASTIGLIONI; QIAN, 2001) e que posteriormente o Hg2+ é movido para
os neurônios e contribui para a neurotoxicidade (MAGOS et al., 1985). Além disso, o MeHg
e Hg2+ apresentam forte afinidade com os grupos tiol (-SH) (RISHER; TUCKER, 2017)
produzindo efeitos tóxicos por precipitação de proteínas, inibição enzimática e ação corrosiva
generalizada (BROUSSARD et al., 2002).
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Um dos graves problemas de intoxicação por Hg, relatados na história,
considerado um marco emblemático e chamando atenção das autoridades mundiais de saúde
sobre o risco do uso do Hg, foram os acidentes de Minamata e Niigata, no Japão, devido à
liberação de Hg em efluentes industriais. Em 1941, a empresa Chisso Corporation utilizava
sulfato de mercúrio como catalisador para a produção de ácido acético e seus derivados e
cloreto de mercúrio como catalisador na produção de cloreto de vinila (MICARONI;
BUENO; JARDIM, 2000). No processo de metilação do acetileno parte do mercúrio também
é metilado, formando o metilmercúrio que era liberado nos efluentes da empresa e
descartados diretamente para a baía de Minamata (MMA, 2013). Até 2001, 2955 pessoas
tinham sido certificadas como portadoras da doença de Minamata (2265 em Kumamoto e 690
em Niigata), sendo que em todo o período, 1048 óbitos foram reconhecidos como tendo sido
causados pela doença (MMA, 2013).
3.1.2 Legislação
As concentrações de aceitação de Hg são definidas por órgãos nacionais e
internacionais. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) estabelece
uma concentração máxima de 2 g L-1 de mercúrio total em água potável e um limite máximo
de 10 g L-1 para águas residuais (RITTER; BIBLER, 1992). A Organização Mundial de
Saúde (OMS) estabelece uma concentração máxima de contaminação por mercúrio na água
potável de 1 g L-1 (XIONG et al., 2017).
No Brasil, as normas e padrões de potabilidade de água destinadas ao consumo
humano aplicam-se para todo o território nacional e estão contempladas na Portaria N° 2914,
do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011. Esta portaria permite um valor máximo
de 1 g L-1 para mercúrio em água potável. Para o CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente, Brasil) os limites permitidos de mercúrio na água potável (Classe 1 – águas doces)
e resíduos de efluentes são 0,2 e 10 μg L-1, respectivamente (CONAMA 2005, 2011).
3.1.3 Métodos de Remoção de Mercúrio
Os principais processos de tratamento de águas contaminadas por mercúrio
incluem

precipitação

química,

coagulação/coprecipitação,

ultrafiltração, troca iônica e adsorção (DA SILVA, 2010).

redução/coprecipitação,
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3.1.3.1 Precipitação química por sulfetos
Um dos métodos de precipitação mais comumente reportados para a remoção de
Hg inorgânico de águas residuais é a precipitação química por sulfetos. Neste processo, o
sulfeto (oriundo de sais de sulfeto ou H2S) é adicionado à solução do contaminante para
converter o mercúrio solúvel na forma de sulfeto de mercúrio insolúvel (USEPA, 1997).
Como outros tratamentos por precipitação, o processo é usualmente combinado com ajuste de
pH e floculação, seguido pela separação dos sólidos (EBADIAN, 2001). A literatura registra
que para concentrações iniciais de mercúrio da ordem de 10 mg L-1, a precipitação por sulfeto
pode atingir 99,9% de remoção (PATTERSON, 1985).
Outros agentes precipitantes contendo enxofre também são muito utilizados
atualmente como os tiosulfatos e selenosulfatos (ZHOU; DREISINGER, 2017), derivados
tióis, tais como; 1,3,5-triazina-2,4,6-tritiolato (HUTCHISON; ATWOOD; SANTILLIANNJIMINEZ, 2008), 1,3-benzenodiamidaetanotiol (BLUE; JANA; ATWOOD, 2010), N,Ndimetilditiocarbamato de sódio (TASSEL et al., 1997), Tritiocarbonato de sódio
(MATLOCK; HENKE; ATWOOD, 2002), dentre outros. Contudo, a precipitação é
inadequada para a descontaminação de grandes volumes de efluentes contendo metais pesados
em baixas concentrações, devido à baixa eficiência operacional e aos elevados custos de
extração resultante deste processo (JIMENEZ; BOSCO; CARVALHO, 2004). Zhou e
Dreisinger (2017) em estudos de precipitação de mercúrio com sulfatos verificaram que estes
em condições ácidas são instáveis, gerando uma fonte reativa de enxofre para a formação de
sulfeto de mercúrio. Os autores verificaram uma remoção de mercúrio próxima a 100% nos
valores de pH 2, 4, 5 e 6, sendo que a precipitação é mais rápida à medida em que se diminui
o pH devido a maior fonte de prótons. No mesmo trabalho, os autores observaram que a
remoção completa do mercúrio pode ser alcançada dentro de 10 minutos quando a
temperatura de reação é de 40 °C ou superior empregando soluções de selenosulfato, sendo a
cinética desta última maior do que quando se trabalha com soluções de tiossulfatos nas
mesmas condições.
3.1.3.2 Coagulação/Coprecipitação
A técnica de coagulação/coprecipitação é normalmente aplicada em análises
quantitativas de soluções aquosas com elementos traço (KRISHNAN, 1993) e tem sido
utilizada para remoção de mercúrio inorgânico e orgânico de efluentes contaminados com este
metal (PATTERSON, 1985; USEPA 1997). O processo de coagulação tem por finalidade a
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remoção de substâncias coloidais, material sólido em suspensão (cor) e/ou dissolvido
(turbidez) como um pré-tratamento que objetiva o condicionamento do despejo para o
tratamento subsequente como por exemplo a coprecipitação (VAZ et al., 2010). Os principais
coagulantes químicos utilizados são o sulfato de alumínio, cloreto férrico, hidroxicloreto de
alumínio e sulfato férrico (PAVANELLI, 2001). Pesquisas no final da década de 70 e início
da década de 80 indicaram que os coagulantes não foram eficazes na remoção de Hg da
solução (GILL; BRULAND, 1990). No entanto, esses estudos utilizaram altas concentrações
de mercúrio e não refletiram as concentrações naturais de Hg (HENNEBERRY et al., 2011).
Atualmente, as técnicas permitem a detecção de Hg e MeHg em concentrações tão baixas
quanto 0,04 ng L-1 permitindo a avaliação da remoção de Hg por coagulação em
concentrações relevantes para as condições ambientais (HENNEBERRY et al., 2011).
Estudos sobre a descontaminação de efluentes contendo metais pesados por coagulação
levaram à eficiência de remoção perto de 100% (KURNIAWAN et al., 2006). Nanseu-Njiki
et al., (2009) trabalhando com eletrocoagulação usando alumínio como agente coagulante e
eletrodos de ferro conseguiram uma eficiência de remoção superior a 99% em soluções de
mercúrio no intervalo de pH de 3 a 7.
3.1.3.3 Redução/Coprecipitação
O mercúrio iônico pode ser deslocado da solução através de uma redução por
outro metal com menor potencial de redução e depois separado por filtração, coprecipitação
ou outra técnica de separação de sólidos. Os agentes de redução incluem alumínio, zinco,
ferro, hidrazina, cloreto estanoso e boro-hidreto de sódio (USEPA, 1997). A principal
vantagem para redução é que o mercúrio pode ser recuperado no estado metálico
(PATTERSON, 1985). Richard et al. (2016), trabalhando com aquíferos contaminados com
mercúrio, empregou a técnica de redução com SnCl2, seguido de coprecipitação por óxidos
férricos hidratados (OFHs). As análises de especificação de mercúrio dissolvido indicaram
que as formas de Hg(II) foram reduzidas para Hg0 sob condições anóxicas e adsorvidas ou
coprecipitadas com OFH. As medidas de termodessorção de fase sólida revelaram que entre
55 e 93% de Hg ligado a OFH era Hg elementar (Hg0).
3.1.3.4 Ultrafiltração
Os sistemas de ultrafiltração são operações que utilizam pressão sobre membranas
porosas para remoção de material dissolvido e coloidal (METCALF; EDDY, 1991). Estes
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sistemas diferem dos sistemas de osmose reversa pelas pressões relativas de condução,
geralmente abaixo de 150 psi (1034 kN /m), sendo normalmente usada para remover material
coloidal e moléculas grandes com pesos moleculares superiores a 5.000 daltons (USEPA,
1997). Os custos de implementação em escala industrial e o tempo das operações são as
desvantagens dessa técnica. A ultrafiltração combinada com a complexação é atualmente uma
técnica bastante utilizada para remoção de metais. Este método utiliza polímeros solúveis em
água para se ligar aos íons metálicos a partir de soluções aquosas. Uma membrana de
ultrafiltração pode reter complexos metal-polímero de tamanho molecular suficiente e,
portanto, os íons metálicos podem ser concentrados durante o processo de ultrafiltração para
recuperação ou eliminação. Nesse sentido, Barron-Zambrano et al., (2002) investigou a
separação do mercúrio das soluções aquosas por complexação-ultrafiltração usando a
polietilenoimina (PEI) como agente complexante polimérico. Para soluções neutras foram
obtidos valores de retenção de mercúrio próximos de 100%. Estudos envolvendo
concentração e remoção de Hg(II) de águas residuais por complexação-ultrafiltração usando
polivinilamina como polímero de ligação foi investigado por Huang et al., (2015), tendo
obtido uma remoção de mercúrio de até 99%.
3.1.3.5 Troca Iônica
A técnica da troca iônica está baseada na permuta entre íons presentes em uma
resina e íons da solução do contaminante. O processo pode atingir essencialmente um nível
zero de contaminação nos efluentes. No mercado está disponível uma grande variedade de
resinas específicas para diferentes metais. Como desvantagem, a técnica pode produzir um
efluente de qualidade e carga variável (CLIFFORD, SUBRAMONIAN, SORG, 1986). O
mercúrio na forma de complexos aniônicos, tais como o HgCl3-, pode ser tratado por resinas
trocadoras de ânions (USEPA, 1997). A resina de tiol, Duolite GT-73, é relatada como
seletiva (devido a presença de grupo tiol (-SH)) para mercúrio em qualquer um dos seus três
estados de oxidação (RITTER; BIBLER, 1992). OEHMEN et al., (2014) desenvolveram um
biorreator com membrana de troca iônica para a remoção de Hg(II) de água potável e
efluentes industriais. O transporte de Hg(II) através de uma membrana foi acoplado com a sua
bioredução a Hg0 para obter remoção de fluxos concentrados de Hg, no qual foi observada
uma mínima produção de subprodutos contaminados. Este estudo quando aplicado para
tratamento de águas contaminada com mercúrio, obteve-se 98% de Hg removido.
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3.1.3.6 Adsorção
Cada um desses processos anteriormente citados tem suas vantagens e
desvantagens. Porém, o método de adsorção é um dos mais efetivos no tratamento de remoção
de metais pesados devido ao baixo custo de adsorventes no mercado (BORBA, 2006). Além
disso, os processos de adsorção são largamente usados na remoção de mercúrio de efluentes
(USEPA, 1997) com predominância para o uso de carvão ativado como adsorvente, embora
diversos outros materiais também têm sido testados e reportados. Destacaremos o uso dessa
tecnologia para remoção de mercúrio neste trabalho, fazendo uma revisão dos aspectos
teóricos e de resultados obtidos de várias pesquisas na literatura nos próximos itens.
3.2 Adsorção
Inúmeros processos físicos, químicos e biológicos ocorrem na interface entre duas
fases, sendo que a alteração da concentração de uma determinada substância nessa interface
em comparação com as fases vizinhas é referida como adsorção (DĄBROWSKI, 2001). A
adsorção é uma técnica que possibilita estudar a habilidade de materiais sólidos em concentrar
na sua superfície substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos, possibilitando a
separação dos componentes desses fluidos (NASCIMENTO et al., 2014).
Enquanto o termo "adsorção" trata do processo no qual as moléculas se acumulam
na camada interfacial, a dessorção denota o processo inverso (DĄBROWSKI, 2001). A
Figura 5 ilustra o processo de adsorção/dessorção. O adsorvente, ou substrato é o material
cuja superfície se produz o fenômeno da adsorção; adsortivo, o fluido em contato com o
adsorvente, e adsorbato as espécies químicas retidas pelo adsorvente (MOURA, 2001).
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Figura 5 – Esquema de um processo de adsorção/dessorção

Embora a adsorção possa ser classificada de diferentes maneiras, como
localizadas, não-localizadas, negativas-positivas, estáticas-dinâmicas, etc., a classificação com
base das forças de ligação é mais comum, isto é, adsorção física (fisissorção) e química
(quimissorção) (BAJPAI; RAJPOOT, 1999). A adsorção física envolve as interações de Van
der Waals, a ligação de hidrogênio e os processos de troca iônica, enquanto as interações de
natureza eletrostáticas e/ou covalentes são os principais fatores na adsorção química
(BAJPAI; RAJPOOT, 1999). Contrariamente à fisissorção, a quimissorção ocorre apenas
como uma monocamada adsorvida (DA SILVA, 2010). Em condições favoráveis, ambos os
processos de adsorção podem ocorrer simultaneamente ou alternadamente (DĄBROWSKI,
2001).
Do ponto de vista termodinâmico, o calor envolvido na fisissorção está situado,
em geral, na faixa de 20 kJ/mol, ou seja, comparada a um processo de condensação
(ATKINS; DE PAULA, 2008). Já na adsorção química, o calor envolvido é bem maior e está
na faixa de 200 kJ/mol (ATKINS; DE PAULA, 2008).
De acordo com Nix (2018), a variação de energia em um processo de adsorção
pode ser melhor exemplificada, observando o diagrama/curva de energia potencial. A curva
de energia potencial para o processo de adsorção é uma representação da variação da energia
(E) do sistema em função da distância (d) de uma molécula a uma superfície. A partir de um
modelo simples de uma dimensão (FIG. 6a), a única variável é a distância (d) da molécula do
adsorbato da superfície do adsorvente. Assim, a energia do sistema é apenas uma função desta
variável, isto é, E = E(d).
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Figura 6 – (a) Modelo unidimensional para a adsorção; (b) Curva de energia potencial
em função da distância entre uma molécula do adsorbato e a superfície do adsorvente

Fonte: www.chem.qmul.ac.uk/surfaces/scc/. Adaptado.
Devido a simplicidade do modelo, alguns parâmetros que influenciam a energia
do sistema são negligenciados, incluindo por exemplo: (i) a orientação angular da molécula;
(ii) mudanças nos ângulos e comprimentos de ligação da molécula; (iii) a posição da molécula
em relação ao plano da superfície. A interação de uma molécula com uma dada superfície
também é dependente da presença de qualquer espécie adsorvida existente, seja elas
impurezas superficiais ou simplesmente moléculas pré-adsorvidas do mesmo tipo (no último
caso, estamos começando a considerar o efeito de cobertura superficial sobre as características
de adsorção). No entanto, é útil considerar primeiro a interação de uma molécula isolada com
uma superfície limpa usando o modelo unidimensional simples. Para fins deste exemplo,
também não estaremos preocupados com a "energia" a que se refere estritamente em energia
interna, entalpia ou a energia livre do sistema.
No caso da fisissorção, a única atração entre as espécies e a superfície surge das
fracas interações de Van der Waals. Conforme ilustrado na Figura 6b, essas forças dão origem
a um mínimo de energia a uma distância relativamente grande da superfície (tipicamente
d>0,3 nm) antes que as fortes forças repulsivas decorrentes da sobreposição de densidade
eletrônica causem um aumento rápido da energia total.
As fracas interações físicas de adsorção e as forças atrativas de longo alcance
estarão presentes em diferentes graus em todo o sistema adsorbato/adsorvente. Havendo
formação de ligações químicas entre a molécula do adsorbato e o adsorvente, ocorrerá uma
diminuição do mínimo de energia para valores mais curtos de (d) no processo conhecido
como quimissorção. A profundidade desse poço é uma medida da força de ligação à superfície
- na verdade, é uma representação direta da energia de adsorção, enquanto a localização do
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mínimo no eixo horizontal corresponde à distância de equilíbrio (re) para a molécula
adsorvida nesta superfície. A energia da adsorção é negativa, e uma vez que corresponde à
mudança de energia após a adsorção, sendo melhor representada como ΔE(ads).
A adsorção é resultado de uma combinação entre os tipos de forças envolvidas na
adsorção física e química e desta forma vários fatores influenciam nesse processo, tais como,
propriedades do adsorvente e do adsorvato, a temperatura do sistema, força iônica, presença
de outras espécies química, natureza do solvente e o pH do meio (NASCIMENTO et al.,
2014).
3.2.1 Isotermas de adsorção
As isotermas de adsorção são aplicadas para avaliação quantitativa da capacidade
de remoção do adsorvente. Os dados são expressos como uma função obtida a uma
temperatura constante que relaciona no equilíbrio uma quantidade do material adsorvido a
uma certa pressão parcial ou concentração do adsortivo na fase de gás ou líquido (KRÁLIK,
2014).
De acordo com Ribeiro et al. (2015), as isotermas de adsorção são curvas
extremamente úteis e fornecem informações importantes, tais como, a capacidade máxima do
adsorvente pelo soluto, a forma como ocorre a adsorção e se a purificação requerida pode ser
obtida. Para construção da curva, determina-se a capacidade de adsorção (qe, mg g-1) pela
equação 1 e plota-se o gráfico qe versus Ce (concentração de equilíbrio do soluto, mg L-1):

qe =

V(Ci − Cf )
m

(1)

Onde V e m representam respectivamente o volume da solução (L) e a massa de adsorvente
(g), e Ci e Cf são as concentrações iniciais e finais do soluto em solução

(mg L-1),

respectivamente.
Diversos fatores influenciam nas mais variadas formas das isotermas como
aquelas observadas na Figura 7, como: a natureza da interação entre adsorvato e adsorvente, a
velocidade de adsorção, extensão de adsorção (monocamada ou multicamada), interação do
solvente com superfície sólida (efeito solvatação), efeitos da temperatura e pH (VALENTIN;
LOH, 2002).
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Figura 7 – Tipos de isotermas

Fonte: JUNIOR, 2003.
Isoterma na forma linear indica que a quantidade adsorvida é proporcional à
concentração do fluido, não sendo possível identificar a capacidade máxima de adsorção. As
isotermas côncavas indicam que o processo de adsorção é favorável, pois grandes quantidades
adsorvidas podem ser obtidas com baixas concentrações de soluto. Já para as isotermas
convexas o processo é não favorável, sendo importante para o estudo do processo inverso da
adsorção, a dessorção, onde o produto adsorvido pode ser recuperado (McCABE; SMITH,
HARRIOTT, 2001).
No limite das isotermas favoráveis, tem-se as formas irreversíveis, na qual a
quantidade adsorvida é independente da concentração. Na literatura, há disponível relatos de
vários modelos de isotermas côncavas para ajustar os dados de adsorção em solução aquosa
(BARROS, 2001), no entanto as isotermas de Langmuir e Freundlich são as mais empregadas
(NETO, 2010).
3.2.1.1 Isoterma de Langmuir
O modelo de Langmuir proposto em 1914 é o mais conhecido para o processo de
adsorção em monocamada de superfícies homogêneas, onde a adsorção ocorre em locais
específicos do adsorvente, ou seja, adesão de uma única espécie por sítio de adsorção. A
equação para a isoterma de Langmuir é dada de acordo com a equação 2:

qeq =

k L Q m C𝑒
1 + k L C𝑒

(2)
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Onde qeq (mg g-1) representa a quantidade adsorvida no equilíbrio, Qm (mg g-1) é a capacidade
máxima de adsorção, Ce (mg L-1) a concentração no equilíbrio e kL (L mg-1) é a constante de
Langmuir que representa a energia da adsorção.
Os parâmetros de equilíbrio de Langmuir podem ser expressos em termos de um
fator de separação adimensional RL, determinado pela equação 3:

RL =

1
1 + k L C0

(3)

onde, C0 é a concentração inicial do soluto em solução (mg L-1). Dependendo do valor de RL
é possível tirar conclusões sobre o processo de adsorção, uma vez que para R L > 1, o processo
é não favorável, para RL = 1 é linear, para 0 < RL < 1 é favorável e para RL = 0 é irreversível.
3.2.1.2 Isoterma de Freundlich
Outro modelo frequentemente usado é o de Freundlich, representada pela equação
empírica 4 e serve para descrever sistemas heterogêneos. Esse modelo baseia-se na adsorção
em multicamadas e tem sido amplamente utilizado para descrever a adsorção de metais em
soluções aquosas (BARROS, 2001).

qeq = k F Ce1/n

(4)

Onde qeq (mg g-1) é a quantidade adsorvida no equilíbrio, Ce é a concentração de equilíbrio do
adsorbato (mg L-1) e kF (L g-1) e n são constantes de Freundlich que representam a extensão
da adsorção e a intensidade da adsorção (grau de heterogeneidade da superfície),
respectivamente (NETO, 2010).

O expoente n indica se a isoterma é favorável ou

desfavorável. Valores de n no intervalo de 1 a 10 representam condições de adsorção
favorável (BARROS, 2001).
3.2.2 Cinética de adsorção
O estudo da cinética de adsorção é importante para se obter os mecanismos que
determinam a taxa de transferência do soluto em solução para o adsorvente (NETO, 2010).
Fatores como capacidade de adsorção, superfície de contato do adsorvente e a concentração
do adsorbato em solução influenciam diretamente o mecanismo cinético, determinando a
transferência de massa da solução ao adsorvente (ANTUNES, 2012).
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Segundo Nascimento et al. (2014), a cinética de adsorção pode ser conduzida por
vários mecanismos: (a) transferência de massa externa: a qual corresponde a transferência de
moléculas da fase fluida para superfície externa da partícula adsorvente, por intermédio de
uma camada de fluido que envolve a partícula; (b) Difusão no poro: a qual é ocasionada pela
difusão de moléculas no fluido para o interior dos poros; (c) Difusão na superfície: a qual
corresponde à difusão das moléculas totalmente adsorvidas ao longo da superfície do poro.
Essas etapas descritas acima podem ser observadas na Figura 8.
Figura 8 – Etapas da cinética de adsorção

Fonte: NASCIMENTO et al., 2014.
Para descrever tais mecanismos cinéticos de adsorção de metais em solução foram
desenvolvidos alguns modelos matemáticos. Os modelos cinéticos utilizados neste trabalho
foram: pseudo-primeira ordem de Lagergren, pseudo-segunda ordem de Ho e Mckay e
difusão intrapartícula de Weber e Morris.
3.2.2.1 Modelo pseudo-primeira ordem de Lagergren
Uma análise simples da cinética de adsorção pode ser feita com a equação de
pseudo-primeira ordem de Lagergren apresentada na equação 5 (LAGERGREN, 1898 apud
AKZU; KABASAKAL, 2004):

dq
= 𝑘1 (qe − qt )
dt

(5)
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Onde k1 é a constante da velocidade de adsorção de pseudo-primeira ordem (min-1); t é o
tempo de adsorção (min-1), qe e qt são as quantidades adsorvidas no equilíbrio e no tempo t
dados em mg g-1. Após a integração e aplicação das condições: qt = 0, quando t = 0 e qt = qt,
quando t = t tem-se a equação 6:

ln(qe − qt ) = lnqe − 𝑘1 t

(6)

Através da equação 5 na forma linearizada, pode-se encontrar os valores de qe e k1
através do gráfico de ln (qe-qt) versus t.
3.2.2.2 Modelo pseudo-segunda ordem de Ho e Mckay
A equação 7 representa a expressão matemática da cinética de pseudo-segunda
ordem de Ho e Mckay (1999):

dq
= 𝑘2 (qe − qt )2
dt

(7)

Onde k2 (g mg-1 min-1) é a constante da velocidade de adsorção de pseudo-segunda ordem.
Integrando a equação 7 e aplicando os limites inferiores e superiores descritos na equação 5,
obtém-se a equação 8:

t
1
1
= t+
qt qe
𝑘2 q e 2

(8)

Os valores de k2 e qe podem ser obtidos do gráfico de t/qt versus t.
A constante k2 é usada para calcular a velocidade de adsorção inicial h0 (mg g-1
min-1), para t0, de acordo com a equação 9:

h0 = 𝑘2 q e 2

(9)
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3.2.2.3 Modelo da difusão intrapartícula de Weber e Morris.
De acordo com Weber e Morris (1963), se a difusão intrapartícula é o fator
determinante da velocidade, a remoção do adsorvato varia com a raiz quadrada do tempo.
Assim, o coeficiente de difusão intrapartícula (kint) pode ser definido pela equação 10:
q t = 𝑘𝑖𝑛𝑡 t 0.5 + C

(10)

Onde kint (mg g−1 min−0.5) representa a constante de taxa de difusão intrapartícula e C (mg g-1)
uma constante relacionada com a resistência à difusão. O valor de kint pode ser obtido da
inclinação e o valor de C da intersecção da curva do gráfico qt versus t0,5. O valor de C está
relacionado com a espessura da camada limite, isto é, quanto maior for o valor de C maior
será o efeito da camada limite (DIZGE et al., 2008).
Neste modelo, presume-se que o mecanismo de remoção de um contaminante por
adsorção em um material sólido ocorre através de quatro etapas: (a) migração de moléculas
contaminantes do seio da solução para a superfície do adsorvente através da difusão em
massa, (b) difusão de moléculas contaminantes através da camada limite para a superfície do
adsorvente através da difusão do filme; (c) o transporte das moléculas de contaminantes da
superfície para os poros da partícula podendo ser através da difusão intrapartícula ou do
mecanismo de difusão dos poros e (d) a adsorção do contaminante em um local ativo na
superfície do material por reação química por via iônica, complexão e/ou quelação
(MONDAL; NANDI; PURKAIT, 2013).
3.2.3 Adsorventes
O desenvolvimento de novos materiais adsorventes que ofereçam características
atraentes e além disso sejam uma alternativa ambientalmente correta para o tratamento de
águas residuais contaminados com metais tóxicos têm sido sugeridos para o recente
crescimento da tecnologia (PEREIRA, 2015).
As características físico-químicas dos materiais preparados são fatores
determinantes para seu uso como adsorventes, pois a capacidade e a velocidade de adsorção
dependem da sua área superficial específica, porosidade, volume específico de poros,
distribuição do tamanho de poros, cargas superficiais e presença grupos funcionais na
superfície do adsorvente (DOMINGUES, 2005).
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A área superficial específica é de fundamental importância para a intensidade da
adsorção, visto que esta é um fenômeno de superfície (NASCIMENTO et al., 2014). Para
partículas maiores, a resistência à difusão é menor e grande parte da superfície interna da
partícula não é disponibilizada para adsorção (SEKAR; SAKTHI; RENGARAJ, 2004).
A determinação da área superficial de materiais porosos, assim como, o diâmetro,
volume e distribuição do tamanho dos poros pode ser caracterizada pelas isotermas de
adsorção/dessorção de N2. As isotermas são curvas de volume de nitrogênio adsorvido
(medido em cm3 g-1) versus pressão relativa P/P0, onde P é a pressão de vapor do nitrogênio e
P0 é a pressão de saturação de N2 adsorvido e que foi registrada continuamente durante a
adsorção/dessorção (HERNÁNDEZ, 2003).
A versão moderna da classificação das isotermas recomendadas pela IUPAC
(União Internacional de Química Pura e Aplicada) tem seis tipos de isotermas gás-sólido
(DONOHUE; ARANOVICH, 1998a) como mostrado na Figura 9 e é baseada na classificação
de Brauner (1943).
A isoterma de tipo I no qual se aproxima de valor limitante é geralmente usada
para descrever a adsorção em adsorventes microporosos. Isotermas do tipo II e IV: são os
tipos mais encontrados em medidas de adsorção. Ocorrem em sistema não poroso ou com
poros no intervalo de mesoporos ou macroporos. Os tipos III e V descrevem adsorção em
adsorventes macro e mesoporosos onde as moléculas do adsorvato apresentam maior
interação entre si do que com o sólido (DONOHUE; ARANOVICH, 1998b).
Figura 9 – Classificação da IUPAC para as isotermas de adsorção para o equilíbrio
sólido-gás

Fonte: DONOHUE; ARANOVICH, 1998ª.
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As isotermas dos tipos IV e II apresentam ponto de inflexão que corresponde à
ocorrência da formação da primeira camada adsorvida e o começo da multicamada (CALPA,
2011). Já as isotermas IV e V apresentam dois ramos distintos. O inferior mostra a quantidade
de gás adsorvida com o aumento da pressão relativa, enquanto que o ramo superior representa
a quantidade de gás dessorvida no processo inverso. Os diferentes caminhos caracterizam uma
histerese entre os processos de adsorção e dessorção (TEIXEIRA; COUTINHO; GOMES,
2001). A ausência de histerese não significa a ausência de porosidade, já que alguns formatos
de poro podem levar a processos iguais de adsorção e dessorção (WEBB; ORR, 1997). A
isoterma do tipo VI é obtida através da adsorção do gás por um sólido não poroso de
superfície quase uniforme, o que representa um caso muito raro entre os materiais mais
comuns (WEBB; ORR, 1997).
A determinação experimental ocorre pela adição sucessiva de N2 a ser adsorvida
num volume previamente evacuado, onde se encontra a amostra. Devido a uma maior
exatidão nas medições, o nitrogênio é o mais usado como gás adsorvato, na sua temperatura
de evaporação (77K) sobre a superfície limpa do material (SING, 2001). Os poros menores
são preechidos com nitrogênio a uma determinada pressão mínima, que ao preenchê-los fica
no seu estado liquido; o valor da pressão relativa P⁄P0 para os microporos está na faixa de
0,01-0,2 para poros de 1-2 nm (LLEWELLYN, 2000); os maiores vão sendo ocupados (inicio
do processo de multicamada) com o incremento da pressão P⁄P0>0,99 até seu preenchimento
total (LLEWELLYN, 2000). Ao abaixar a pressão, o processo de dessorção começa seu curso,
sendo normalmente acompanhada de histerese.
O fenômeno da histerese de adsorção é explicado pela teoria da condensação capilar
que está usualmente associado com a condensação capilar em estruturas mesoporosas e
aparece na faixa de adsorção em multicamadas (AMGARTEN, 2006). Os laços ou loop de
histerese apresentados nas isotermas do tipo IV e V podem apresentar diferentes formatos
dependendo da forma dos poros (CALPA, 2011). A classificação da IUPAC para isotermas de
adsorção engloba quatro tipos de histerese, designados como H1, H2, H3 e H4 (FIG. 10). O
tipo H1 é representativo de um adsorvente com uma estreita distribuição de poros
relativamente uniforme, o tipo H2 está associado com uma estrutura mais complexa, no qual a
distribuição do tamanho de poro e a forma não estão bem definidas (AMGARTEN, 2006). O
loop de histerese tipo H3 é observado em agregados de partículas tipo placas que dão origem
a poros com forma de fenda; de maneira similar, o tipo H4 é típico de poros estreitos tipo
fenda (CALPA, 2011).
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Figura 10 – Tipos de histerese nas isotermas de adsorção/dessorção

Fonte: CALPA, 2011.
A medida da área superfícial específica geralmente é realizada mediante o método
BET (Brunauer, Emmett e Teller). A equação 11 descreve a isoterma BET com uma relação
linear em função de P/P0.

P
1
C−1
=
+
(P − P)
n(P0 − P) nm C nm C 0

(11)

Onde n é a quantidade total de gás adsorvido, nm é quantidade de gás adsorvido na
monocamada e C é a constante de BET relacionada com a magnitude da energia de interação
adsorvato/adsorvente (BRUNAUER, EMMETT; TELLER, 1938). A inclinação (C-1)/nmC e a
interseção 1/nmC da reta permitem calcular a quantidade de gás adsorvido na monocamada e a
constante C de BET. A inclinação está relacionada com o volume do gás requerido para a
formação completa de uma monocamada adsorvida (BRUNAUER, EMMETT; TELLER,
1938).
A área superficial total do material pode ser calculado mediante a equação 12:

𝑆𝐵𝐸𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

nm 𝑁𝜎
𝑉

(12)
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Onde N é o número de Avogadro, σ é a seção transversal de adsorção da espécie
adsorvida, ou seja, a área ocupada por cada molécula, que no caso do nitrogênio é de 0,162
nm2/molécula (SING, 1985 apud CALPA, 2011), e V o volume molar do adsorvato. Os
valores de σ podem ser obtidos de tabelas específicas. A área superficial específica é
calculada pela equação 12:

𝑆𝐵𝐸𝑇 =

𝑆𝐵𝐸𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎

(13)

Onde é a massa molar do adsorvente medida em gramas.
A porosidade (volume e tamanho de poros) de um adsorvente são propriedades
importantes no processo de adsorção (FERNANDES, 2008). A IUPAC estabelece uma
classificação para os poros, resumidamente da seguinte forma: aqueles com diâmetro < 20 Å
são chamados de microporos, os que possuem diâmetro entre 20 e 500 Å são denominados
mesoporos para os que apresentam diâmetro > 500 Å são designados macroporos (WEBB e
ORR, 1997). A distribuição de tamanhos ou de volume de poros em função do diâmetro do
poro pode ser calculada a partir da pressão relativa na qual os poros são preenchidos com o
líquido proveniente da condensação do gás N2 (FERNANDES, 2008).
Uma técnica de análise desenvolvida por Kelvin, Barrett, Joyner e Halenda,
denominado método BJH fornece informação sobre a porosidade do material (CALPA, 2011).
Este método utiliza a equação de Kelvin (eq. 14) e assume o esvaziamento progressivo dos
poros cheios de líquido com o decréscimo da pressão. Pode ser aplicado tanto ao ramo de
adsorção quanto ao de dessorção da isoterma de N2, desde que o decréscimo da pressão se
inicie no ponto onde os poros sejam considerados totalmente preenchidos, normalmente para
P/P0 igual a 0,95 ou uma pressão igual a 95% da pressão de saturação.

ln

P
2𝛾𝑉
=
P0 rk RT

(14)

Onde  é a tensão superficial do adsorvato condensado, V seu volume molar, rk é o
raio de Kelvin, que é o raio do poro medido após a formação da monocamada, ou seja, o
espaço livre dentro do poro já monoadsorvido, R a constante dos gases e T é a temperatura.
As cargas superficiais dos adsorventes também são importantes no processo de
adsorção e estão intimamente relacionadas ao pH da solução (NASCIMENTO et al., 2014).
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Dependendo da carga da superfície do adsorvente, espécies dissolvidas com carga oposta à da
superfície, migrarão em sua direção e poderão ser adsorvidas pelo sólido (FERNANDES,
2008). Neste sentido, é importante a determinação do pH do ponto de carga zero (pHPCZ), que
é o pH no qual a superfície do adsorvente é neutra; abaixo desse valor é positiva, enquanto
que acima deste valor é negativa.
3.2.4 Adsorção de Mercúrio
Vários tipos de adsorventes já foram empregados na adsorção de mercúrio.
Podemos aqui citar os adsorventes à base de carbono (carvões ativados, carbono mesoporoso,
nanotubos de carbono, grafeno e óxido de grafeno), materiais magnéticos (Fe3O4, CoFe2O4,
biomagnetita dopada com Zn), outros adsorventes de metal (ZnO, CuO, sílica), quitosas,
hidroxiapatita, polímeros, biomassa, material biólogico, materiais lignocelulósicos, hidrogel,
zeólitas, argilas, líquidos iônicos, membranas, etc. Ao comparar as capacidades de adsorção
obtidos em diferentes fontes da literatura é evidente que alguns adsorventes demonstraram
excelente potencial para a remoção de mercúrio. No entanto, ainda há uma necessidade de
desenvolver novos adsorventes eficientes e com baixo custo, alta estabilidade, fácil produção
e fabricação para utilidade prática (YU et al., 2016). A Tabela 1 resume diversos adsorventes
usados para remoção de mercúrio em soluções aquosas.
Os materiais derivados de carbono, devido a sua alta área superficial específica,
têm sido amplamente utilizados na adsorção de metais pesados, incluindo mercúrio,
apresentando alta capacidade de adsorção conforme Tabela 1, mas em geral, apresentam alto
custo.
Os nanomateriais magnéticos podem ser facilmente separados da solução com um
campo magnético externo, mostrando um grande potencial para a remoção de metais em meio
aquoso. Em geral, são preparados por processos simples, com baixo custo e alta eficiência na
remoção de mercúrio
As nanopartículas de óxido ou oxihidróxidos metálicos tem uma vasta aplicação
no campo da detecção, catálise, células solares, adsorção, dentre outros, devido às suas
distintas propriedades físicas e químicas. Além disso, nos últimos anos, esforços
consideráveis foram feitos para projetar, sintetizar e fabricar nanopartículas de óxidos
metálicos mesoporosos para a adsorção de metais como forma de melhorar a capacidade de
adsorção como pode ser vista na Tabela 1.
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Sílicas e sílica mesoestruturada funcionalizadas receberam atenção especial como
adsorventes de mercúrio aquosos, pois são altamente eficientes em baixas concentrações e
exibem importantes capacidades de adsorção (105,6-722,16 mg.g-1).
Nos últimos anos, as membranas nanofibrosas, cuja área superficial e porosidade
são muito superiores às membranas convencionais, atraíram cada vez mais atenções devido às
suas propriedades físicas e químicas. Quando utilizados no processo de adsorção, as
membranas nanofibrosas são muito mais fáceis de serem separadas das soluções e podem ser
usadas como adsorventes para diversos íons de metais pesados como Hg com boa capacidade
de adsorção (53,6 mg g-1).
A polimerização na superfície de materiais vem sendo uma técnica bastante
aplicada para aumentar a capacidade de adsorção dos adsorventes devido ao aumento de
grupos químicos presentes nos monômeros de partida. Já os biopolímeros como a quitosana,
naturalmente abundante e barata, tem sido aplicado como adsorvente devido as suas
propriedades quelantes dos grupos amina presente, sendo os principais locais de ligação para
os íons Hg(II).
Materiais de biomassa, como a cana-de-açucar e casca de arroz, já são
amplamente aplicados como adsorventes para processos de adsorção. Estes materiais possuem
a lignina e celulose, contendo grupos funcionais como álcool, aldeído e cetonas, que são
capazes de interagir com metais aumentando a capacidade de adsorção.
As células microbianas também estão sendo usadas como adsorvente de metais
devido ao baixo custo e eficiência de remoção. No entanto, a célula microbiana é difícil de
separar de soluções diluídas que podem causar uma segunda poluição.
As zeólitas são minerais de aluminossilicatos hidratados que ocorrem
naturalmente. As zeólitas naturais mais comuns são formadas por alteração de rochas
vulcânicas ricas em vidro (tufo) com água doce em lagos ou por água do mar. O fato de que
os íons trocáveis da zeólita são relativamente inócuos (íons de sódio, cálcio e potássio) tornaas particularmente adequados para a remoção de íons metálicos indesejáveis em efluentes
industriais. No entanto, como muitos outros adsorventes naturais, a adsorção para íons
metálicos não é seletiva. Portanto, a modificação da superfície das zeólitas é frequentemente
feito usando um ligante específico e sensível para íons de metais pesados para aumentar a
capacidade e seletividade dos adsorventes conforme apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Adsorção de Hg(II) por vários tipos de adsorventes
Tipo de adsorvente
Carvão ativado sulfurizado
Carvão ativado e Carvão ativado-SH
Carvão ativado de biomassa
Carvão ativado modificado com polietilenoimina
Carbono mesoporo ordenado funcionalizado com AMT*
*MWCNTs /Fe3O4
*MWCNTs-SH
Óxido de grafeno
Óxido de grafeno/quitosana
Óxido de grafeno/Compósito de carbono
Ag/grafeno
Fe3O4@TA–Fe3+
Fe3O4@SiO2-SH
Fe3O4@SiO2-NH2
Fe3O4@ZrP
CoFe2O4-óxido de grafeno reduzido
Biomagnetita dopada com Zn
MPTMS-Biomagnetita dopada com Zn
Nanoflocos de óxido de cobre mesoporoso (CuOs)
Nanopartículas de ZnO
FeS e Pirita
Estruturas metal-orgânicas
Sílica mesoestruturada-SH
Ácido aminofosfônico suportado em sílica gel
PMO-IL-SH
poli(1-vinilimidazol) impresso em Fe3O4@SiO2
Biopolímero poli (ácido -glutâmico)
PDA@Fe3O4

Área superficial (m2 g-1)
1637

pH
6

136,7;193,7

5

1492,4
363
851
94,04
Não informado

8
5
6
3
6

Não informado

4

174.3
251
Não informado
Não informado
Não informado
236,62
169,9

6,6
5
6,5
6,5
5,7
6
4,6

*Qmáx (mg g-1)
293
315,8
694,9
147,1
16,39
450,45
172,83
84,66
187
381
68,8
91,74
279,4
148,8
126,7
181,8
157,9

Não informado

8

125, 416

HE et al. (2012)

9,72
Não informado
100,05
90,03
Não informado
145
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado

6-7
5,5

1767,97
714
769,23
9,92
74,85
722,16
303,03
105,6
346
96,79
98,65

KUMAR; MURALIDHARA; NAYAKA (2014)
SHEELA et al. (2012)

7
6
4,5
5
8
7
6
5,36

Referências
SHAMSIJAZEYI; KAGHAZCHI (2014)
LI et al. (2013)
ASASIAN; KAGHAZCHI; SOLEIMANI (2012)
SALEH; SARI; TUZEN (2017)
ANBIA; DEHGHAN (2014).
HOMAYOON; FAGHIHIAN; TORKI (2017)
HADAVIFAR et al. (2014)
KYZAS; TRAVLOU; DELIYANNI (2014)
ESFANDIYARI et al. (2017)
QU et al. (2017)
HAO et al. (2017)
ZHANG et al (2013)
AFRAZ et al. (2017)
AHAMAD et al. (2017)
ZHANG et al. (2014a)

SUN et al. (2017)
XIONG et al. (2017)
ARSUAGA et al. (2014)
WANG et al. (2012b)
ELHAMIFAR; SHOJAEIPOORB;YARIA (2016)
SHAN et al. (2015)
INBARAJ et al. (2009)
DAVODI; GHORBANI; JAHANGIRI (2017)
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Tabela 1 – Continuação
Tipo de adsorvente
PAN@SH
Casca do fruto da Pachira aquatica Aubl in natura
Casca do fruto da Pachira aquatica Aubl acidificado
Bagaço da cana-de-açúcar
Resíduos de Fungo
F. velutipes
A. polytricha
P. eryngii
P. Ostreatus
Materiais lignocelulósicos
Quitosana
Quitosana/nanohidroxiapatita
Hidrogel de quitosana-poli(álcool vinílico)
Zeólita Y
β-Zeólita,
Mordenita
Zeólita Natural
Ditizona imobilizada em Zeólita Natural
Atapulgite modificada com amina
-FeOOH mesoporosa
FeMnOOH
FeOOH
-AlOOH
-AlOOH-SH
Calcona/Ditiocarbamato/Silica gel
GN-DE-αFeOOH-SH

Área superficial (m2 g-1)
Não informado

pH
5,5-6

Não informado

4

Não informado

4

35,71

KHORAMZADEH; NASERNEJAD; HALLADJ
(2013)

Não informado

6

7,869
6,0412
2,7781 3,3600

LI et al. (2018)

Não informado
336
240
Não informado
660
575
250

5
7
5,5
6-7

Não informado

5

94,04
152,4

6
6

Não informado

6-9

Não informado

7

Não informado
Não informado

8
6,5

*Qmáx (mg g-1)
53,6
0,711
0,583

20
56,4
111,6
585,9
1,613
1,938
0,761
1,61
2,62
92,6
200
11,9
6,4
66
114
13,5
1000

Referências
WANG et al. (2016c)
SANTANA et al. (2016)

ARIAS et al. (2017)
HASSAN; HRDINA (2017)
WANG et al. (2013)
MURTHY; PARIKH; PATEL (2013)
MUDASIR et al (2017)
CUI et al. (2013)
PATRA; KIM (2017)
KOKKINOS et al. (2015)
XIA et al. (2017)
KHOR et al (2017)
KABIRI et al. (2016)

*Legenda – Qmáx = capacidade máxima de adsorção; AMT = 2-amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazole; MWCNTs = Nanotubos de carbono com
paredes múltiplas; TA = Ácido tânico; MPTMS = (3-mercaptopropil)trimetoxisilano; PMO-IL-SH = sílica orgânica mesoporosa baseada em
líquido iônico funcionalizado com tiol; PAN = Membrana nanofibrosa de poliacrilonitrila; PDA = polidopamina; ZrP = Fosfato de zircônio; GN
= grafeno; DE = Terra diatomácea
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3.2.5 Oxi-hidróxidos de Ferro
Recentemente, existe um crescente interesse no estudo de polimorfismo dos oxihidróxidos de ferro (FeOOH) que possuem importantes aplicações na adsorção (WANG et al.,
2016b) e na catálise (PEREIRA et al., 2011). Os polimorfos do FeOOH ocorrem naturalmente
em várias formas cristalinas, incluindo goethita (α-FeOOH), akaganeita (β-FeOOH),
lepidocrocita (γ-FeOOH), feroxita (δ’-FeOOH), que são categorizados pelas suas diferentes
fases estruturais (WU et al., 2016).
As propriedades físicas e químicas destes quatro polimorfos do FeOOH são
diferentes. Entre esses, o α-FeOOH é a fase do FeOOH mais comum e mais estável com a
energia Gibbs mais baixa, e é encontrada normalmente no solo e sedimentos. β-FeOOH segue
α-FeOOH na estabilidade, no entanto, sua síntese é conduzida em solução ácida, o que levaria
a uma extensa protonação do FeOOH resultando na desestabilização da estrutura. O γ-FeOOH
é metaestável em comparação com -FeOOH e β-FeOOH (WU et al., 2016). O outro
polimorfo, -FeOOH, talvez menos conhecido, é o único polimorfo que apresenta
propriedades magnéticas (PEREIRA et al., 2011).
As nanopartículas dos oxi-hidróxidos de ferro apresentam alta área superficial
específica (WU et al., 2016) sendo comuns em solos, água, sedimentos desempenhando um
importante papel na natureza e na tecnologia (DAVANTÈS; COSTA; LEFÈVRE, 2016). No
meio ambiente, eles atuam como reguladores naturais da concentração de poluentes
dissolvidos, como metais pesados e têm amplas aplicações em vários campos industriais
(DAVANTÈS; COSTA; LEFÈVRE, 2016). Em adição, as nanopartículas de FeOOH são de
fácil produção, baixo custo de fabricação, inofensivas e não agridem ao meio ambiente
(PATRA, KIM, 2017).
Os oxi-hidróxidos de ferro foram amplamente estudados como descontaminantes
para remoção de oxiânions como arsenito, arsenato, cromato, vanadato, fosfato, etc.
(DAVANTÈS; COSTA; LEFÈVRE, 2016) e cátions manganês, cobalto, níquel e zinco
(KANUNGO, 1994). No entanto, embora a adsorção de mercúrio em oxidróxidos de ferro
tenha

sido

modelada

(COLLINS;

SHERMAN;

RAGNARSDOTTIR,

1999;

GUNNERIUSSON; SJӦBERG, 1993), sua eficiência de adsorção para Hg não foi
amplamente estudada, especialmente nas baixas concentrações habitualmente encontradas em
água potável (KOKKINOS et al., 2015).
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3.2.6 -FeOOH
-FeOOH é um polimorfo do FeOOH com uma estrutura que se baseia em uma
rede hexagonal fechada de oxigênios, semelhante à da hematita (-Fe2O3), com ferro
ocupando metade dos interstícios octaédricos disponíveis (PATRAT et al., 1983, Figura 11).
Sua célula unitária hexagonal apresenta valores de a = 0,294 nm e c = 0,449 nm. Na natureza
existe sobre a forma do mineral feroxita também denominado ’-FeOOH (não magnética)
com célula unitária hexagonal com a = 0,294 nm e c = 0,456 nm (CORNELL;
SCHWERTMANN, 2003). A estrutura do '-FeOOH é semelhante ao -FeOOH apresentando
uma diferença no arranjo do íon Fe3+. A estrutura '-FeOOH pode ser considerada como uma
modificação desordenada de -FeOOH (GOTIĆ, POPOVIĆ, MUSIĆ, 1994).
Figura 11 – Estrutura cristalina do -FeOOH

Fonte: PATRAT et al., 2003.
O ferrimagnetismo comumente observado no -FeOOH é causado por vacâncias
em planos alternados do Fe (CHAGAS et al., 2013). As camadas ferrimagnéticas são
empilhadas com seus momentos antiparalelos ao longo do eixo c (KOCH et al., 1995). É
amorfo a uma temperatura menor que 100°C e pouco cristalino transformando-se diretamente
em hematita sob vácuo e no ar a 150°C (CORNELL; SCHWERTMANN, 2003).
A síntese do pó de -FeOOH é relativamente simples e fácil de conduzir.
Inicialmente, ocorre a precipitação de Fe2+ por NaOH formando Fe(OH)2 seguido de oxidação
com H2O2 numa suspensão aquosa alcalina. As equações 15, 16 e 17 exemplificam a
formação do -FeOOH.
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Fe2+(aq) + 2OH-(aq) → Fe(OH)2(s)

(15)

2 Fe(OH)2(s) + H2O2(aq) → 2 Fe(OH)3(s)

(16)

Fe(OH)3(s) → -FeOOH(s) + H2O(l)

(17)

Gotić et al. (1994), relataram que a forte alcalinidade da solução-mãe era um fator
importante para a formação de -FeOOH através do precursor Fe(OH)2. Além disso,
verificou-se que uma pequena quantidade de íons Fe3+ presentes no precursor Fe(OH)2 antes
da oxidação rápida dos íons Fe2+ com H2O2 não era crítica para a formação de -FeOOH
como única fase (JURKIN et al., 2016).
-FeOOH já foi usado em diversas aplicações. Por exemplo, Pereira et al.
(2011) relataram primeiramente o uso de -FeOOH nanoestruturado, com energia de band gap
na região visível, como um fotocatalisador promissor para a produção de hidrogênio a partir
da água. Pinto et al. (2012) usaram -FeOOH como um catalisador heterogêneo para
estimular a degradação de contaminantes orgânicos catiônico (azul de metileno) e aniônico
(Índigo-carmim). Nesse estudo, demostrou-se que -FeOOH poderia ativar H2O2 para
produzir radicais reativos, o que promoveu a degradação dos corantes. Chagas et al. (2013)
relataram que o -FeOOH liberou uma quantidade controlada de calor se colocado sob campo
magnético, classificando o material como promissor para aplicações biomédicas.
Na literatura disponível existem poucos relatados da aplicação do -FeOOH para
adsorção e seu uso se restringe a remoção de ânions, como cromato (HU; LO; CHEN, 2007),
arsenito e arseniato (HOTT et al., 2016). -FeOOH tem um número significativos de grupos OH em sua superfície que permitem que ele seja usado como uma excelente plataforma para
anexar moléculas, em particular para espécies de Hg(II) (Patrat et al., 1983). Além disso, uma
modificação química na superfície desse material pode ser útil na adsorção de cátions em
solução aquosa visando remediação ambiental.
O -FeOOH apresenta muitas vantagens para utilização em processos que
envolvam remediação ambiental de metais pesados; (i) a área superficial elevada resulta em
bom contato entre adsorvente e metais, aumentando assim a eficiência de remoção, (ii) suas
nanopartículas podem ser facilmente sintetizadas, (iii) a síntese é barata, (iv) as nanopartículas

54

podem ser altamente dispersas em água, melhorando o processo de adsorção e (v) sua
superfície pode ser modificada para melhorar a capacidade de adsorção.
3.2.7 Funcionalização de nanopartículas magnéticas
As nanopartículas (NPs) são porções submicrométricas (diâmetros variando de 1 a
100 nm de acordo com o termo usado, embora existam exemplos de NPs com várias centenas
de nanômetros de tamanho) feitos de materiais inorgânicos ou orgânicos, que possuem muitas
propriedades novas em comparação com os materiais de partida (LACONTE; NITIN; BAO,
2005). Nesse sentido, as nanopartículas magnéticas têm propriedades magnéticas únicas,
como superparamagnétismo, alta coercividade, baixa temperatura de Curie, alta sensibilidade
magnética, etc (WU; HE; JIANG, 2008). As NPMs são de grande interesse para
pesquisadores com diversas aplicações, incluindo fluidos magnéticos, armazenamento de
dados, catálise, bioaplicações e remediação ambiental (PATEL et al., 2008).
Nos últimos anos, esforços consideráveis foram dedicados a fabricação controlada
de materiais nanoestruturados que exibem propriedades funcionais específicas visando
aplicações ambientais (WU; HE; JIANG, 2008). Para estas aplicações, é crucial desenvolver
estratégias de funcionalização das superfícies das NPMs visando aumentar a seletividade por
alguma espécie química e consequentemente aumentar a capacidade de adsorção. Estas
estratégias compreendem normalmente o revestimento das NPMs, por exemplo, sílica, e
posteriormente ocorre a inclusão de grupos funcionais (FIG. 12). Outros tipos de materiais
também já foram escolhidos para esse propósito, tais como materiais de revestimento
polimérico de lípidios, proteínas, dendrímeros, quitosana, polietilenolglicol (PEG),
poli(vinilpirrolidona) (PVP), poli (álcool vinílico) (PVA) dentre outros (HAO et al., 2010).
As NPMs funcionalizadas podem ser então adicionadas a matrizes de amostra
contendo analitos alvo (FIG. 13). Após um período de tempo apropriado o analito alvo é
adsorvido pelo adsorvente, e as NPMs funcionalizadas são posteriormente facilmente isoladas
da solução por aplicação de um campo magnético externo. Quando o campo magnético
externo é removido, as NPMs funcionalizadas podem voltar a dispersar em solução, o que é
conveniente para a subsequente lavagem e dessorção. Em comparação com materiais
sorventes comumente usados, as nanopartículas magnéticas suspensas podem ser separadas de
amostras de grande volume pelo uso de um ímã em vez de alta velocidade de centrifugação ou
filtração; isso simplifica e acelera o processo de isolamento (XIE et al., 2013).
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Figura 12 – Substâncias químicas comuns para a fixação de polímeros e grupos
funcionais na superfície de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro

Fonte: XU et al., 2012a. Adaptado.
Figura 13 – Aplicação das NPMs na adsorção de moléculas “alvo”

Fonte: XIE et al., 2013. Adaptado.

Diversos materiais, tais como, exemplo aminas (XIN et al., 2012), polímeros
(ZHOU et al., 2017b), ácidos carboxílicos (HUSNAIM et al., 2016), grafeno (ALVAND;
SHEMIRANI, 2017), nanotubo de carbono (HOMAYOON; FAGHIHIAN; TORKI, 2017),
metais como Au (MAIA et al., 2018) e Ag (ELHOUDERI et al., 2016) já foram utilizadas
para funcionalização de NPMs visando a remoção de Hg(II).
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Entre os diversos grupos funcionais que já foram estudados, observou-se que as
NPMs funcionalizadas com grupo tiol (-SH) são extremamente eficientes, devido a formação
de um complexo covamente com as espécies de Hg(II) (OVEISI et al., 2017). A Figura 14
ilustra o processo de funcionalização de NPMs para remoção de íons mercúrio. Compostos
como o 2-mercaptobenzotiazole (PARHAM; ZARGAR; SHIRALIPOUR, 2012), 3mercaptopropiltrimetoxisilano (ZHANG et al., 2013) ácido tioglicólico (KE et al., 2017) e LCisteína (FAN et al., 2016) já foram usados em diversas pesquisas como fonte de tiol na
remoção de Hg(II) com alta capacidade de adsorção.
Figura 14 – Ilustração do mecanismo de funcionalização e remoção de Hg(II) usando
nanopartículas de magnetita revestidas de sílica mesoporosa funcionalizadas com tiol.

Fonte: XU et al. 2014.
Nesse sentido, a L-cisteína é um aminoácido que possui na sua cadeia lateral um
grupo –SH, o que facilita sua aplicação na complexação de íons mercúrio. Além disso, a
existência dos grupos NH2 e COOH nas moléculas de L-cisteína auxiliam as partículas
magnéticas a apresentarem boa biocompatibilidade e boa solubilidade em soluções aquosas
(SHEN et al., 2014). Em adição, os grupos NH2 e COOH podem aumentar a capacidade de
adsorção de íons de metais pesados de soluções aquosas devido à forte capacidade de
complexação do metal pelos grupos amino (WANG et al., 2010) e grupos carboxílicos
(WHITE; STACKHOUSE; HOLCOMBE, 2009) na superfície das MNPs.
3.2.8 Nanoestruturas Ocas
Nas últimas décadas, diversas pesquisas no campo da ciência dos materiais
resultaram no desenvolvimento de novos nanomateriais (GUZMAN et al., 2019). As
propriedades intrínsecas desses novos materiais em nanoescala são determinadas
principalmente por sua composição, cristalinidade, tamanho e morfologia (WANG; DING;
WANG, 2016). Particularmente, estruturas ocas, definidas como arquiteturas compostas de
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invólucros externos e vazios internos (YU et al., 2017) são de grande interesse devido às suas
características únicas, como grande área superficial e baixa densidade (SUI et al., 2018). Estas
características estruturais únicas conferem às estruturas ocas amplas aplicações em
nanoreatores, sensores de gás, entrega de medicamentos, tratamento de água, baterias,
supercapacitores, células solares, fotocatálise, células de combustível, etc (ZHOU et al.,
2017c).
Diversos materiais ocos de diferentes formas, como esfera (XU et al., 2017b),
poliedro (YANG et al., 2015), cubo (YU et al., 2015), anel (SUN et al., 2016) e tubo
(HWANG et al., 2014) já foram sintetizados. A figura 15 mostra um exemplo de duas
microscopias eletrônicas de transmissão de nanoestruturas ocas em forma de cubo e esfera.
Geralmente, as estruturas ocas podem ser fabricadas diretamente sintetizando os materiais
desejados ou seus precursores na superfície de modelos rígidos como sílica (WANG; DING;
WANG, 2016), Cu2O (NAI et al., 2013) Fe2O3 (CASTILLO et al., 2016), poliestireno
(ZHANG et al., 2006), esferas de carbono (ZHANG et al., 2014b) e estruturas organometálicas (ZHAO et al., 2017), que podem ser removidas posteriormente por ataque químico,
decomposição térmica, dissolução, dentre outros (SUI et al., 2018).
Figura 15 – Microscopia eletrônica de transmissão de nanoestruras ocas de materiais em
forma de cubo e esfera.

Fonte: WANG et al. 2016b; YU et al. 2017.
Em particular, nanoestruturas ocas de óxidos de metais têm recebido muito
atenção devido às suas inúmeras aplicações nas áreas de energias renováveis biomedicina,
catálise e química ambiental (GUZMAN et al., 2019). Recentemente, nanoestruturas ocas de
Fe3O4, -Fe2O3, -FeOOH e -FeOOH tornaram-se o foco da pesquisa e têm sido
extensivamente sintetizadas por várias abordagens. Diversos mecanismos podem ser usados
para obtenção das nanoestruturas ocas, tais como, rotas solvotérmicas e hidrotérmicas
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associadas ou não com tratamento posterior, método químico, dentre outros (DUI; ZHU;
ZHOU, 2013).
Cao e Zhu (2009) sintetizaram esferas ocas de -FeOOH via rota hidrotérmica
combinado com aquecimento em forno micro-ondas. Wang et al. (2012a) obtiveram esferas
ocas α-FeOOH por um método simples, econômico e ambientalmente benigno via reação
química assistida por glicerol e rota hidrotérmica. As esferas ocas de α-FeOOH foram
aplicadas na adsorção de vermelho congo, As(V) e Pb(II) para tratamento de água. Wang et
al. (2016b) construíram microcubos ocos de -FeOOH através de uma reação modelo entre a
solução do azul da Prússia e NaOH e aplicaram na adsorção dos metais As(III), As(V) e
Se(IV). Yu et al. (2007) sintetizaram nanobastões ocos monocristalino de -FeOOH através
de um curso de uma reação controlada incompleta, sendo essencial a presença de quitosa e npropanol.
Nanoestruras ocas de -FeOOH não foram ainda relatadas na literatura. Neste
trabalho propõem-se a obtenção das estruras ocas de -FeOOH sintentizando-as na superfície
de sílica mesoporosa seguido por tratamento químico com solução de NaOH para dissolução
da sílica.

3.3 A Bacia do rio Doce
A bacia hidrográfica do rio Doce está localizada na região sudeste do Brasil entre
os estados de Minas Gerais e Espírito Santo (FIG. 16) nos paralelos 17°45’ e 21°15’ de
latitude sul e os meridianos 39°55’ e 43°45’ de longitude oeste (COELHO, 2009), fazendo
fronteira ao sul com a bacia do Rio Paraíba do Sul, a oeste com a bacia do Rio São Francisco,
ao norte, com a bacia dos rios Jequitinhonha e Mucuri, a noroeste com a bacia do rio São
Mateus e, em uma pequena área a sudoeste, com a do Rio Grande (DE OLIVEIRA, 2016).
O rio Doce possui extensão de 853 km, sendo formado pelo encontro dos rios
Piranga e Carmo (IGAM, 2008), e uma área de drenagem com cerca de 83.465 km², dos quais
86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante (14%) ao Estado do Espírito Santo
sendo, portanto, uma bacia de domínio federal (COELHO, 2007). A bacia hidrográfica
compreende um total de 225 municípios, sendo 200 mineiros e 25 capixabas, com uma
população residente de aproximadamente 3,6 milhões de habitantes (IBGE, 2010).
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Figura 16 – Localização da bacia do rio Doce

Fonte: ANA, 2016.
Os recursos hídricos da bacia do rio Doce são extremamente importantes na
economia do leste mineiro e noroeste capixaba, já que fornecem a água necessária aos usos
doméstico, agropecuário, industrial e geração de energia elétrica, dentre outros (ANA, 2016).
Além disso, a bacia possui relevância na geração de energia hidrelétrica, sendo que
atualmente encontram-se em operação 10 usinas hidrelétricas (UHEs), sendo 4 delas
localizadas no rio Doce e 6 em seus afluentes (ANA, 2016).
Devido ao histórico de atividades econômicas voltadas à extração mineral, a bacia
do rio Doce abriga diversas barragens utilizadas para deposição de rejeitos dessa atividade.
No Brasil, há registros de acidentes envolvendo barragens de rejeitos de mineração,
entretanto, nenhum deles atingiu as proporções do evento ocorrido na cidade de Mariana-MG,
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no qual resultou em um desastre ambiental com grande repercussão nacional e internacional
(ANA, 2016).
No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão (FIG. 17),
no sub-distrito de Bento Rodrigues, liberou um volume estimado de 34 milhões de m³ de
rejeitos de mineração, água e materiais utilizados em sua construção, causando diversos
impactos socioeconômicos e ambientais na bacia do rio Doce (IBAMA, 2015). O IBAMA
estima que 207 dos 251 imóveis tenham sido destruídos naquela localidade. A onda de cheia
produzida a partir do rompimento da barragem de Fundão percorreu mais de 650 km até a foz
do rio Doce, em Linhares, no litoral do Espírito Santo.
Figura 17 – Vista aérea das barragens de Germano, Fundão e Santarém após
rompimento de Fundão

Fonte: ANA, 2016.
Nesse sentido, a magnitude e dinâmica das alterações na qualidade da água podem
ser avaliadas em função da variação de parâmetros físico-químicos e biológicos medidos por
meio do monitoramento dos corpos d’água afetados pelo desastre. Este estudo em questão
abrange apenas a área de drenagem correspondente a cidade de Governandor Valadares-MG,
onde foram coletadas amostras de água no centro da cidade e na estação de tratamento de
água e esgoto (SAAE).
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3.4 Allium Cepa
Os riscos de contaminações químicas associadas a águas residuais são
rotineiramente

monitorados

com

foco

em

análises

físico-químicas

convencionais

(HEMACHANDRA; PATHIRATNE, 2017). Essas águas podem conter poluentes, que
podem ser biologicamente ativos mesmo em baixas concentrações (LUO et al., 2014). Sendo
assim, esses contaminantes tóxicos presentes nestas águas podem apresentar sérios problemas
a saúde devido à sua infiltração em aquíferos rasos, tornando assim as massas de água inteiras
impróprias para consumo humano e animal (SIDDIQUI; TABREZ; AHMAD, 2011). Por
exemplo, os metais, apresentam efeitos tóxicos em plantas, microorganismos podendo causar
o aparecimento de mutações e danos no DNA dos organismos expostos (FRANCISCO et al.,
2018).
Para analisar o efeito dessas substâncias, as plantas provaram ser úteis quando
usado como bioindicadores (ENAN, 2009). O bioindicador Allium cepa é considerado um
teste eficaz para indicar presença de substâncias químicas mutagênicas e tóxicas no meio
ambiente, especialmente em ecossistemas aquáticos (ARTICO et al., 2018). O teste foi
validado pelo Programa Internacional de Segurança Química (IPCS, OMS) e pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) (GOMES et al., 2015) como um ensaio
eficaz para análise e monitoramento in situ da citotoxicidade e genotoxicidade de substâncias
ambientais (BAGATINI; DA SILVA; TEDESCO, 2007).
O Allium cepa é recomendado para o rastreamento de águas residuais porque tem
uma alta sensibilidade; é barato, rápido e fácil de manusear; e pode ser usado em águas
residuais sem pré-tratamento da amostra (DÜSMAN et al., 2014). O teste permite avaliar
danos nos cromossomos e distúrbios no ciclo mitótico, pois apresenta cromossomos grandes e
em número reduzido (2n=16) (FISKESJÖ, 1985). Os agentes mutagênicos são detectados
citologicamente pela inibição celular; interrupção na metáfase; indução de aberrações
cromossômicas e presença de micronúcleos (OLIVEIRA et al., 2012; HISTER; TRAPP;
TEDESCO, 2016).
O teste de A. cepa tem sido usado para investigar o efeito toxicológico de uma
grande variedade de metais em amostras de águas residuais. Em estudos de avaliação dos
efeitos genotóxicos dos metais pesados, Steinkellner et al. (1998) mostraram resultados
positivos de As3+, Pb2+, Cd2+ e Zn2+ para o teste de micronúcleos em células A. cepa.
Francisco et al. (2018) avaliaram o efeito da Citotoxicidade do Al, Mn e Pb em Células
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Meristemáticas A. cepa. Segundo os autores, para o índice mitótico, observou-se que o
aumento na concentração de alumínio proporcionou um aumento de células na divisão celular,
mas para manganês e chumbo houve redução. Segundo Oliveira et al. (2012), o cromo
hexavalente, encontrado nas análises físico-químicas nas amostras de água do rio Sinos-RS,
poderia ser um dos responsáveis pela toxicidade e genotoxicidade induzidas em células
meristemáticas do A. cepa.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Estudo 1 – Síntese e caracterização de -FeOOH funcionalizado por L-cistina para
remoção de Hg(II) de águas contaminadas e resíduos de mineração
4.1.1 Reagentes, soluções e equipamentos
Todos os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico e
utilizados sem purificação adicional. Os reagentes utilizados foram pesados em balança
analítica Shimadzu, modelo AUY220 para o preparo das soluções. As soluções foram
preparadas usando água ultrapura (resistividade 18,2 Mcm) obtida pelo sistema da Thermo
Scientific Barnstead™ Nanopure™.
Para a síntese dos adsorventes, foram adquiridos os reagentes de sulfato ferroso
amoniacal (FeSO4(NH4)2SO4.6H2O), hidróxido de sódio (NaOH) e peróxido de hidrogênio
(H2O2) a 30% da empresa Vetec (São Paulo, Brasil) utilizados para a produção de
nanopartículas de -FeOOH. A L-Cisteína (Sigma-Aldrich) foi usada para funcionalização da
superfície de -FeOOH.
Para o estudo de competição de ânions foram utilizados os sais cloreto de sódio
(NaCl), nitrato de sódio (NaNO3), sulfato de sódio (Na2SO4) e fosfato de sódio
dodecahidratado (Na3PO4.12H2O) todos da Sigma-Aldrich. No estudo de interferência de
cátions foram usados os sais sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) (Synth), cloreto
de cobalto hexahidratado (CoCl2.6H2O) (Êxodo Científica, Brasil), cloreto de cádmio
monohidratado (CdCl2.H2O) (Vetec), cloreto de zinco (ZnCl2) (Isofar), cloreto de níquel
hexahidratado (NiCl2.6H2O) (Isofar) e nitrato de magnésio hexahidratado (Mg(NO3)2.6H2O)
(Sigma-Aldrich).
A solução de Hg(II) 1000 mg L-1 foi preparada dissolvendo-se 0,13534g de
cloreto de mercúrio (HgCl2) adquirido junto a Sigma-Aldrich em 100 mL de água ultrapura. A
solução estoque de Hg(II) foi transferida para tubos falcons BD® (Becton Dickinson) livre de
metal e estocada em geladeira.
Ácido nítrico (HNO3) 65% (Neon) e NaOH (Synth) e ácido clorídrico (HCl) 37%
(Isofar) foram utilizados na preparação de soluções diluídas de NaOH e HNO3 0,1 mol L-1 e
HCl 1 mol L-1 para o ajuste de pH.
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4.1.2 Síntese de nanopartículas magnéticas do δ-FeOOH
A síntese das nanopartículas do δ-FeOOH foi realizada como relatado em outros
trabalhos (PEREIRA et al., 2011; CHAGAS et al., 2013). Uma solução de Fe2+ 0,3 mol L-1
foi preparada dissolvendo-se 27,802 g de FeSO4(NH4)2SO4.6H2O em béquer de 200 mL. A
solução foi transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 250 mL que teve seu
volume aferido com água ultra-pura. Posteriormente, 250 mL dessa solução foi transferida
para um béquer de 600 mL e aquecida a 60°C sob agitação contínua em um agitador
magnético com aquecimento da Thermo ScientificTM CimarecTM. Após aquecimento, foi
adicionado 250 mL de uma solução de NaOH 2 mol L-1 formando um precipitado verde
escuro de Fe(OH)2. Logo em seguida foi adicionada a mistura reacional 20 mL de uma
solução de H2O2 30% para oxidação rápida do Fe(OH)2. O sistema de reação foi mantido por
30 minutos. Após esse período, a mistura foi centrifugada a 6000 rpm (5232 G) usando uma
centrífuga refrigerada Cientec, modelo CT-6000R e o precipitado de marrom avermelhado (FeOOH) formado (FIG. 18a) foi lavado diversas vezes com água ultrapura e seco em um
dessecador a vácuo à temperatura ambiente por 48 horas. Após a secagem, o material obtido
foi triturado e macerado em almofariz e guardado em tubos falcons BD®.
4.1.3 Síntese de nanopartículas do híbrido Cis--FeOOH
Conforme metodologia adaptada de Bagbi et al. (2017a), em um béquer de 200
mL foram transferidos 5 gramas de -FeOOH e adicionou-se 50 mL de água ultrapura. A
suspensão foi sonicada em uma lavadora Ultra Sônica digital Sonic Clean 15 por 30 minutos.
Em seguida, acrescentou-se 50 mL de uma solução contendo 7,05 g de L-Cisteína (razão
molar 1:1). Usando um pHmetro Digimed, modelo DM-22, a mistura teve seu pH ajustado
para 5 com solução de HCl 1 mol L-1. Nessas condições, a molécula de L-cisteína é
desprotonada unicamente no seu grupo carboxila (pKa = 1,71) o que facilitaria uma interação
eletrostática com a superfície positiva do -FeOOH (ponto de carga zero igual a 8,4). Dessa
forma os grupos amino (pka = 10,78) e tiol (pKa = 8,33) estariam protonados e impedidos de
se ligar na superfície do -FeOOH. Por fim, o béquer com a mistura foi colocado sob agitação
a 10.000 rpm usando um dispersor Ultra-Turrax modelo IKA T25 digital por uma hora. O
sistema foi vedado com parafilme para evitar perda de material. Após o tempo de contato, a
mistura foi centrifugada a 6000 rpm (5232 G) e o precipitado marrom amarelado obtido (FIG.
18b) foi lavado várias vezes com água ultrapura e seco em um dessecador a vácuo à
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temperatura ambiente por 48 horas. O produto final obtido designado de Cis--FeOOH foi
triturado e macerado em almofariz e também guardado em tubos falcons BD®. O
procedimento em etapas para síntese da nanopartículas de -FeOOH funcionalizadas com Lcistina utilizadas para remoção de Hg(II) da água é mostrado na Figura 19.
Figura 18 – Fotografia dos compostos (a) Nanopartículas de -FeOOH e (b) Híbrido Cis-FeOOH

Figura 19 – Síntese de -FeOOH e Cis--FeOOH

4.1.4 Caracterização dos adsorventes
O -FeOOH e o Cis--FeOOH foram caracterizados pelas técnicas de
difratometria de raios-X (DRX), infravermelho, raman, microscopia eletrônica de
transmissão, porosidade pelo método de BET (Brunauer, Emmett e Teller) e BJH (Barret,
Joyner e Halenda), magnetização e potencial zeta.
4.1.4.1 Difração de raios X (DRX)
As análises de DRX pelo método do pó foram realizadas no laboratório de
Fluorescência e Difração de Raios X do departamento de química da UFMG, com um
difratômetro Rigaku modelo Geigerflex (radiação CuKα), dotado de um monocromador de
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grafite, para o feixe difratado. O silício foi usado como padrão externo. A varredura de 2θ foi
realizada de 5° até 80° com uma amplitude de passo de 0,02o, a 0,6s por etapa, usando uma
radiação CuK (=1,540560 Å). Os difratogramas obtidos experimentalmente foram
comparados com a ficha padrão JCPDS, da biblioteca do software Search-Match.
4.1.4.2 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR-ATR)
Os espectros na região do infravermelho foram obtidos com 4 varreduras entre o
intervalo de 500-4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1 a uma velocidade de varredura de 0,2
cm s-1 em um equipamento espectrômetro Perkin Elmer ATR-FTIR Frontier.
4.1.4.3 Espectroscopia Raman
As análises de espectroscopia Raman foram realizadas no departamento de
química da UFMG usando um Espectrômetro Raman, modelo Renishaw, equipado com
microscópio Leica DM2600M e objetiva de 20x com arranjo de retroespalhamento. Os
espectros foram obtidos no intervalo de 300 a 3500 cm-1. Como fonte de excitação foi usado
um laser de hélio-néon 633 nm com potência de saída de 2 mW.
4.1.4.4 Determinação da área superficial especifica (Método BET)
As áreas superficiais específicas das nanopartículas dos adsorventes foram
determinadas pelo método BET, usando as isotermas de adsorção/dessorção de N2 em um
instrumento Autosorb-1 da Quantachrome. O diâmetro e a distribuição do tamanho dos poros
foram calculados com base na teoria BJH.
4.1.4.5 Microscopia eletrônica de trasmisão (MET)
As morfologias dos materiais produzidos foram monitoradas através da
microscopia eletrônica de transmissão (MET), utilizando um microscópio eletrônico de
transmissão JEOL modelo JEM 2000EXII disponível no centro de microscopia eletrônica da
UFMG.
4.1.4.6 Medidas de magnetização
As medidas de magnetização a 300 K foram realizadas no Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) usando um magnetômetro de amostra
vibrante (Sistema de medidas de propriedades físicas de Evercool-II, Quantum Design).
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4.1.4.7 Potencial zeta
O potencial zeta foi determinado em função do pH da dispersão em água dos
adsorventes. Os experimentos consistiram em preparar a dispersão medindo-se 10 mg de cada
adsorvente e transferindo para 8 tubos falcons BD®. Adicionou-se em cada tubo 20 mL de
água ultrapura. As misturas foram sonicadas por 5 minutos e posteriormente cada uma teve
seu pH ajustado variando de 3 a 10. A medidas do potencial zeta de cada dispersão foram
realizadas usando um aparelho Zetasizer Nano ZS, marca Malvern, no laboratório
multiusuário da UFVJM, Campus JK.
4.1.5 Quantificação de mercúrio utilizando a espectrometria de massas com plasma
acoplado indutivamente (ICP-MS)
As concentrações de mercúrio nos experimentos de adsorção foram analisadas por
ICP-MS, modelo Nexion 300D da PerkinElmer, com uma curva de calibração no intervalo de
1 a 50 g.L-1 sendo o limite de detecção do mercúrio, obtido para estas análises de 0,002 g
L-1.
As análises foram realizadas em uma sala limpa Classe 1.000 no Laboratório
Multiusuário de Pesquisa do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia da UFVJM,
Campus do Mucuri. As condições de análise do ICP-MS são apresentadas na Tabela 2. Todas
as amostras analisadas foram submetidas à diluição em solução de ácido nítrico (HNO3) a 2%
preparada com água ultrapura. O HNO3 utilizado foi previamente sub-destilado em subboiling (sub-destilador) de ácido da marca Marconi, modelo MA-075. O desvio padrão
relativo das medições paralelas foram ± 3,5%.
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Tabela 2 – Condições de análise do ICP-MS NexION 300D
Parâmetro
Valor
Nebulizador
Meinhard® concêntrico de vidro
Potência RF
1300 W
Plasma (vazão de gás)
15 L min-1
Nebulizador (vazão de gás)
0.95 L min-1
Fluxo do Gás auxiliar
1,2 L min-1
CeO/Ce
0,011
Ba++/Ba+
0,016
Tempo de espera (Dwell time)
500 ms
202
Isótopo utilizado
Hg
Réplicas
3
Modo de operação
Padrão
4.1.6 Experimentos de adsorção
Todos os ensaios de adsorção foram realizados por meio da diluição adequada da
solução estoque 1000 mg L-1 de mercúrio. Os experimentos foram conduzidos em tubos
falcons BD® de 50 mL livre de metal, a temperatura ambiente (25°C ± 0,1) em um Shake
agitador da Thermo Scientific MaxQ™ 6000 com velocidade de agitação de 200 rpm. Nas
experiências de adsorção, o adsorvente foi separado magneticamente da solução usando um
ímã de mão. As concentrações iniciais e residuais de mercúrio foram determinadas pelo ICPMS. As capacidades de adsorção e eficiência de remoção de Hg2+ foram calculadas usando as
equações 1 e 18:

%R = (

Ci − Cf
) x 100%
Ci

(18)

Onde R representa a eficiência de remoção de Hg2+ em porcentagem (%), Ci e Cf
são concentrações iniciais e finais de Hg2+ em solução (mg L-1), respectivamente.
4.1.6.1 Efeito do pH inicial da solução
O efeito do pH da solução na adsorção de mercúrio foi realizado misturando 10
mg dos adsorventes com 20 mL de solução de Hg(II) na concentração de 5 mg L-1. Os
valores de pH da solução aquosa foram ajustados para 3, 5, 7, 9 ou 11. Os experimentos foram
conduzidos em batelada sob por um período de 24 horas. Após esse tempo, as alíquotas da
concentração residual de mercúrio foram retiradas e analisadas pelo ICP-MS.
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4.1.6.2 Efeito do tempo de contato
A velocidade de remoção de mercúrio foi estudada por experimentos em batelada
com diferentes tempos de adsorção. Resumidamente, 10 mg dos adsorventes foram
misturados com 20 mL de solução de Hg(II) na concentração de 5 mg L-1 e mantidos em
contato durante o intervalo de 0-300 min. O pH da solução de mercúrio foi controlado para 7
± 0,2 para as experiências de adsorção. Após cada período de tempo as alíquotas da
concentração residual de mercúrio foram retiradas e analisadas pelo ICP-MS.
4.1.6.3 Efeito da concentração inicial de Hg(II)
Os experimentos de equilíbrio feitos em batelada foram realizados com 10 mg dos
adsorventes em contato com 20 mL de soluções de Hg(II) em um intervalo de concentrações
iniciais variando de 0-100 mg L-1 . Os testes foram realizados com o pH 7 ± 0,2. Após 24h de
adsorção, as alíquotas da concentração residual de mercúrio foram retiradas e analisadas pelo
ICP-MS.
4.1.6.4 Estudo de interferência
O impacto de ânions interferentes na remoção de Hg(II) de soluções aquosas foi
investigado realizando as experiências de adsorção na presença de soluções de cloreto (Cl-),
nitrato (NO3-), sulfato (SO42-) e fosfato (PO43-) nas concentrações 0, 50 e 500 mg L-1. Todas as
experiências foram realizadas em batelada com 10 mg dos adsorventes adicionados a 20 mL
de solução de Hg(II) na concentração de 5 mg L-1, pH 7 ± 0,2 e deixados em agitação
constante durante 24h. Após 24h de adsorção, as alíquotas da concentração residual de
mercúrio foram retiradas e analisadas pelo ICP-MS.
Para investigar a seletividade na adsorção de Hg(II), a capacidade de adsorção do
Cis--FeOOH foi analisada na presença de diferentes íons metálicos. Os íons investigados
foram Cu2+, Co2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Na+ e Mg2+. A solução de Hg(II) de 5 mg L-1 foi
misturada com várias concentrações dos cátions (0,1; 1,0 e 5,0 mg L-1) em contato com 10 mg
do adsorvente. Os estudos de adsorção foram realizados em pH 7,0 ± 0,2 durante 24 horas e a
concentração residual de mercúrio nas amostras foram analisadas pelo ICP-MS.
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4.1.6.5 Estudos de dessorção e reutilização
Um volume de vinte mililitros de solução de 100 mg L-1 Hg(II) foi colocado em
contato separadamente com 100 mg de cada um dos adsorventes sob agitação magnética
durante 24 h. Após a saturação de todos os sítios de adsorção, os adsorventes foram separados
da solução por centrifugação, a 6000 rpm e a concentração final de mercúrio foi determinada
pelo ICP-MS.
Nos estudos de dessorção, o Hg(II) adsorvido no δ-FeOOH e Cis--FeOOH foi
seco a uma temperatura de 40 ± 1°C em estufa de secagem e esterilização, modelo SL-100,
durante 24 h. Posteriormente, o mercúrio adsorvido foi extraído por tratamento com 20 mL de
uma solução de KI 2 mol L-1 durante 24 h à temperatura de 25 ± 0,1ºC. Em seguida, os
adsorventes foram separados da solução por centrifugação, a 6000 rpm e a concentração final
de mercúrio foi determinada pelo ICP-MS. Os adsorventes foram devidamente lavados com
água ultrapura para eliminar todo o iodeto remanescente, secos em dessecador para
subsequentes ciclos de adsorção/dessorção. Ao todo, foram realizados 3 ciclos de
adsorção/dessorção para os adsorventes estudados.
4.1.6.6 Coleta de água contaminada com mercúrio
A coleta de água contaminada com mercúrio foi realizada em novembro de 2015
na cidade de Governador Valadares-MG. A coleta de água foi realizada em dois pontos
diferentes do rio Doce, cuja latitude e longitude são descritas a seguir: P1-18 52055.31 (S) 41
570,86 € (W) e P2-18 51022,54 (S) 41 56010,55 '(W) (FIG. 20). O primeiro ponto está
situado no centro da cidade e o segundo ponto no sistema de tratamento água e esgoto
(SAAE).
As amostras de água foram coletadas de acordo com o procedimento adotado pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo, 2011). Resumidamente, amostras de água foram coletadas em frascos
polietileno de alta densidade (livre de metal). Amostras de água foram estabilizadas com
ácido nítrico (0,5% de HNO3). Para a determinação precisa da concentração de mercúrio na
água, um padrão do ICP-MS de Hg a 10 mg.mL-1 (Matriz: 5% HNO3, Perkin Elmer Life e
Ciências analíticas) foi usado. Amostras em duplicatas foram coletadas em cada ponto.
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Figura 20 – Mapa contendo os pontos de coleta de água na bacia do Rio Doce

FONTE: Adaptado de IGAM, 2010
4.1.6.7 Desenvolvimento de filtros para a purificação de água contaminada com mercúrio
Duas unidades filtrantes foram desenvolvidas usando -FeOOH (Filtro 1) e Cis-FeOOH (Filtro 2) como adsorventes para a remoção de mercúrio de amostras de água
contaminada (FIG. 21). Os filtros foram preparados usando seringas BD® de 5,0 mL que
foram preenchidas com 0,5 g de nanomateriais. Os adsorventes foram empacotados com a
utilização de lã de vidro nas porções inferiores e superiores das seringas. As medidas dos
filtros preparados foram: 15 mm de altura, 14 mm de diâmetro e 2,31 cm3 de volume.
Um volume de 5 mL de uma solução padrão contendo 50 μg L-1 de Hg(II) foi
aplicado a cada filtro e permitido drenar por gravidade. A solução filtrada foi recolhida após
20 minutos de filtração num fluxo contínuo durante todo o processo de filtração, em ambos os
filtros. O conteúdo de mercúrio nas amostras de água filtrada foi analisado por ICP-MS.
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Figura 21 – Sistema de filtragem com nanopartículas -FeOOH e Cis--FeOOH

FONTE: Arquivo do autor
Um volume de 20 mL das amostras dos dois pontos coletados do Rio Doce, foram
transferidos para os Filtros 1 e 2 e purificados. A concentração residual de mercúrio nas
amostras foi analisada pelo ICP-MS.
4.2 Estudo 2 – Fabricação de estruturas ocas de -FeOOH para purificação de águas
contaminadas por mercúrio
4.2.1 Reagentes, soluções e equipamentos
Para a síntese da sílica mesoporosa, foram adquiridos os reagentes brometo de
cetiltrimetilamônio (CTAB) fornecido pela Vetec (São Paulo, Brasil) e ortossilicato de
tetraetila (TEOS), obtido da Sigma-Aldrich. Demais reagentes, soluções e equipamentos
foram os mesmos usados e já mencionados no ítem 4.1.1.
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4.2.2 Síntese da sílica mesoporosa (MCM)
Sílica mesoporosa foi preparada de acordo com Coelho et al. (2013). Em um
béquer de 100 mL, foram dissolvidos 1,63 g (4,47 mmol) de CTAB em uma mistura contendo
30 mL de água ultrapura e 10 mL de NaOH 1 mol L-1. Em seguida, adicionou-se 3,7 mL (17,0
mmol) de TEOS. A mistura foi então agitada em um agitador a 25 °C durante 24 h em pH 11.
Após este período de tempo, o pH da suspensão foi ajustado para 7 pela adição de gotas de
ácido clorídrico 1 mol L-1. O precipitado branco foi recolhido por centrifugação a 6000 rpm
(5232 G), lavado várias vezes com água ultrapura e seco em um dessecador a vácuo à
temperatura ambiente por 48 horas. Posteriormente, para remover o surfactante, o material
sólido foi calcinado em um forno mufla a 550 °C por 5 horas. O material obtido foi guardado
em tubos falcons BD®
4.2.3 Síntese de -FeOOH oco
1 grama de sílica mesoporosa foi transferida para um béquer de 200 mL e
adicionado 50 mL de solução contendo 5,5604 g of FeSO4(NH4)2SO4.6H2O. A suspensão foi
sonicada por 5 minutos em uma lavadora Ultrassônica digital Sonic Clean. A suspensão foi
colocada em um agitador magnético e adicionada 50 mL de NaOH 2 mol L-1. Logo em
seguida foi adicionada a mistura reacional 10 mL de uma solução de H2O2 30%. O sistema de
reação foi mantido por 30 minutos. Após o tempo de contato, a mistura foi centrifugada a
6000 rpm (5232 G), lavado várias vezes com água ultrapura e seco em um dessecador a vácuo
à temperatura ambiente por 48 horas. O precipitado obtido designado de -FeOOH/MCM foi
triturado e macerado em almofariz e também guardado em tubos falcons BD®.
Para a obtenção das nanoestruturas ocas, 1 grama de -FeOOH/MCM foi
colocado em béquer de 100 mL e adicionado 50 mL de solução de NaOH 5 mol L-1. A
mistura foi agitada em temperatura ambiente por 2 horas. Posteriormente, a mistura foi
centrifugada a 6000 rpm (5232 G), e o precipitado amarelo foi lavado várias vezes com água
ultrapura e seco em um dessecador a vácuo à temperatura ambiente por 48 horas. O
precipitado obtido designado de -FeOOH oco foi triturado e macerado em almofariz e
também guardado em tubos falcons BD®.
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4.2.4 Caracterização dos adsorventes
O -FeOOH/MCM e o -FeOOH oco foram caracterizados pelas técnicas de
difratometria de raios-X, área superficial e potencial zeta, todas já descritas no ítem 4.1.4. As
análises de microscopia eletrônica de transmissão foram feitas com um microscópio JEOL
modelo JEM 2000EXII equipado com um detector (EDAX) de Si-Li para espectroscopia de
raio-X por dispersão de energia (EDS).
4.2.5 Quantificação de Mercúrio e experimentos de adsorção
As concentrações de mercúrio nos experimentos de adsorção foram determinadas
conforme descrito no ítem 4.1.5 e as condições de análise do equipamento ICP-MS foram as
mesmas citadas na Tabela 2. Para os experimentos de adsorção foi utilizado o adsorvente FeOOH oco, objeto deste estudo, e os ensaios foram conduzidos de acordo com o ítem 4.1.6,
sendo as variáveis estudadas as mesmas referidas no Estudo 1. Neste estudo, a força iônica foi
investigada apenas nas concentrações de 0 e 50 mg L-1 dos ânions selecionados e o efeito da
competição de cátions apenas na concentração mais baixa de 0,1 mg L-1. Não foram
realizados experimentos envolvendo reutilização do material adsorvente. As condições do
filtro desenvolvido com as nanopartículas de -FeOOH oco foram idênticas as citadas no ítem
4.1.6.7 e aplicadas nas mesmas amostras reais de água do rio Doce.
4.3 Estudo 3 – Avaliação da genotoxicidade e mutagenicidade de amostras de água do
rio Doce após desastre em Mariana-MG, Brasil.
4.3.1 Instrumentação
Todas as determinações das concentrações de metais foram feitas com o ICP-MS
NexIon 300D. As condições de operação estão listadas abaixo: Vazões de gás do nebulizador:
0,95 L / min; Fluxo Auxiliar de Gás: 1,2 L / min; Fluxo de Gás Plasma: 15 L / min; Voltagem
da Lente: 7,25 V; Potência do RF do ICP: 1300 W; CeO / Ce = 0,011; Ba ++ / Ba + = 0,016.
4.3.2 Reagentes e soluções
O reagente de Schiff, sulfato de cobre (CuSO4), nitrato de potássio (KNO3) e
Entellan foram obtidos da Merck. As soluções foram preparadas usando água ultrapura

75

(resistividade 18,2 Mcm) obtida pelo sistema da Thermo Scientific Barnstead™
Nanopure™.
4.3.3 Área de estudo
Rio Doce localizado na cidade de Governador Valadares-MG, sendo que as
amostras de água coletadas em dois diferentes pontos (P1 e P2) do rio em novembro de 2015
foram descritas no ítem 4.1.6.6.
4.3.4 Análise da qualidade da água
Para a determinação precisa das concentrações dos metais nas águas, foi utilizado
um método quantitativo, aplicando-se um método de calibração multielementar contendo: um
padrão do ICP-MS na concentração de 10 mg ml-1 para vinte e nove metais (Matrix: 5%
HNO3, Perkin Elmer), um padrão de 10 mg ml-1 de Hg Matrix: 5% HNO3, Perkin Elmer) e
um de 10 mg ml-1 de metais raros (Matrix 5% HNO3, Espectroscopia de Absorção Atômica).
Os metais que foram analisados foram: Li, Be, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb,
Sr, Ag, Cd, Cs, Ba, Tl, Pb, Bi, U e Hg. As concentrações de alguns destes metais foram
novamente determinadas após a passagem pelo filtro (FIG. 21) contendo nanopartículas de FeOOH.
Os parâmetros físico-químicos analisados incluíram pH, condutividade elétrica,
nitrato e turbidez. A medição de pH foi realizada utilizando um equipamento digital da marca
Digimed Modelo DM22. Para análise da turbidez, utilizou-se um turbidímetro Controlo Poli
(modelo AP-2000) e a metodologia utilizada foi a descrita no manual do equipamento.
Na

determinação

da

concentração

de

nitrato,

utilizou-se

o

método

espectrofotométrico na região de ultravioleta, com absorbância em 220 nm e correção em 275
nm do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (SOUTO et al., 2006).
As amostras de água foram filtradas com membrana filtrante de 0,45 m de diâmetro de poro.
Posteriormente, 50 mL das amostras de água foram acidificadas com 1 mL de HCl 1 mol L-1,
seguindo com a leitura da absorbância em 220 nm com correção para absorção não específica
(oriunda de matéria orgânica porventura presente) e comparação com curva padrão
previamente estabelecida. Esta correção é baseada na leitura da absorção em 275 nm, onde
nitrato não absorve. Para calcular a absorção devida ao nitrato, subtrai-se do sinal em 220 nm
duas vezes a absorção em 275 nm (neste método, estima-se que a absorção devida a
compostos orgânicos seja duas vezes maior em 220 nm do que em 275 nm), salientando-se
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que se esta correção (absorbância em 275 nm multiplicada por 2) for maior do que 10% do
valor da absorbância em 220 nm, o método não deve ser aplicado devido à suspeita de
quantidade considerável de compostos orgânicos interferindo significativamente no sinal. A
concentração de nitrato nas amostras foi determinada usando a absorbância corrigida na curva
de calibração (0 a 7 mg/L de N em NO3-) preparada usando o sal KNO3 seco em estufa a 105
°C por 24 horas, sendo que os padrões de nitrato foram tratados da mesma forma que as
amostras.
4.3.5 Teste de Allium cepa
Os testes de Aberração Cromossômica (CA) e de Micronúcleo (MN), utilizando
células meristemáticas de A. cepa, foram realizados de acordo com uma versão modificada do
protocolo de Grant (BLANC et al., 2014 e LEME e MARIN-MORALES, 2009). Cem
sementes de cebola foram germinadas, à temperatura ambiente de 24 °C, em duas placas de
petri previamente esterilizadas em ácido nítrico 10% (v/v), cada placa coberta com papel de
filtro e vazadas individualmente, uma com a amostra de água bruta coletada no rio Doce e a
outra contendo a amostra após tratamento com nanopartículas de -FeOOH (FIG. 21).
Quando as raízes atingiram 2,0 cm de comprimento, aproximadamente 5 dias após o início do
ensaio, foram transferidas para tubos eppendorf e fixadas em solução de Carnoy álcool/ácido
acético (3:1) por 24 h e guardado em geladeira. Posteriormente, a solução Carnoy foi trocada
para uma solução de etanol 70%, e armazenada novamente por 24 horas. Após completar um
dia corrido, a solução de etanol foi trocada por uma nova, e nela as raízes permaneceram até a
confecção das lâminas.
Antes de realizar o preparo das lâminas, o etanol 70% foi retirado e as raízes
lavadas 3 vezes com água ultrapura. Em seguida, as raízes foram submetidas à hidrólise ácida
em HCl 1 mol L-1 em banho maria à 60ºC por 8 minutos. Após a hidrólise, as raízes iniciaram
o processo de coloração, permanecendo imersas por aproximadamente 2 horas no reativo de
Schiff, em eppendorfs devidamente isolados da luz.
Para confecção das lâminas, as regiões meristemáticas foram cobertas com uma
lamínula e cuidadosamente esmagadas em uma gota de carmim acético 2%. As lâminas foram
montadas em entellan para posterior análise.
Foram preparadas 10 lâminas por ponto de amostragem. Foram contadas 500
células por lâmina, totalizando 5000 células por ponto para verificação dos seguintes
parâmetros:
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Citotoxicidade pelo índice mitótico (IM) que é calculado, em porcentagem, dividindo
o número de células em mitose pelo número total de células analisadas (ALVIN et al.,
2011), conforme a equação 19:

IM =

NCM
x 100%
NTC

(19)

Onde, IM se refere ao índice mitótico, NCM é o número de células em mitose e
NTC, o número total de células analisadas.


Genotoxicidade a partir de aberrações cromossômicas dentro de diferentes estágios de
divisão celular: quebras, perdas e pontes e outras aberrações.



Mutagenicidade através da contagem do número de micronúcleos nas células em
divisão celular.

4.3.6 Análise Estatística
A estatística descritiva foi utilizada para apresentar os principais resultados das
análises químicas e físico-químicas. Os procedimentos estatísticos foram realizados usando
GraphPad Prism para Windows versão 6.0.1 e Excel (Microsoft Office). Para o teste de
Allium cepa, os resultados foram comparados estatisticamente pelo teste t não pareado e não
paramétrico

(Mann‐Whitney),

estatisticamente significativos.

com

todos

os

valores

com

p<0,05

considerados
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Estudo 1
5.1.1 Caracterização das nanopartículas sintetizadas
5.1.1.1 Difração de raios X
Na Figura 22a é mostrado o difratograma de raios X do -FeOOH sintetizado e o
padrão de difração de raios X, obtido no banco de dados de estruturas cristalinas (JCPDS 1387). Observa-se que os picos de difração de raios X em 35,26º, 40º, 54,42º, 63,16º, 74,62° e
78,1º que são atribuídos respectivamente aos planos cristalinos característicos do -FeOOH
(100), (002), (102), (110), (200) e (201), estão presentes na amostra. Um ombro alargado no
intervalo 2θ de 25-30° foi atribuído a oxihidróxidos de ferro amorfo disperso que está
presente em todos os padrões de DRX publicados anteriormente sobre o -FeOOH
(PEREIRA et al., 2011; ROCHA et al., 2013). Os difratogramas dos nanocompositos de Cis-FeOOH são mostrados na Figura 22b. Observa-se que os picos de difração de raios X em
18,84°, 21°, 21,94º, 26,84°, 28,42°, 30,5°, 33,04°, 34,34°, 38,28°, 39,14°, 44,6°, 51,5°,
59,02°, 59,78°, 66,06° e 66,24° correspondem planos cristalinos (002), (111), (200), (112),
(003), (210), (300), (133), (220), (221), (441), (410), (330), (413), (414) e (600) da L-cistina
(JCPDS 5-259). Na Figura 23b verifica-se também os quatros picos tradicionais referentes aos
planos cristalinos (100), (002), (102), (110) do -FeOOH (JCPDS 13-87), confirmando a
funcionalização desse composto. Além disso, o -FeOOH tornou-se menos cristalino no
nanomaterial híbrido, o que foi verificado pelo alargamento dos picos de difração (PINTO et
al., 2012).
O tamanho médio dos domínios cristalinos das nanopartículas pode ser calculado
através da equação de Scherrer (eq. 20):

Dhkl =

kλ
βcosθ

(20)

A equação relaciona o comprimento de onda da radiação eletromagnética (λ), com
a largura na metade da altura do pico de difração (β) e o ângulo de Bragg (θ). K é uma
constante relacionada à forma das partículas, sendo igual a 0,94 para partículas esféricas
(VILTUŽNIK; LOBNIK; KOŠAK, 2015). Para calcular β (Full Width at Half Maximum –
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FWHM) foi utilizado o programa Toolbar Fullprof Suite (5.00), versão 2018. Utilizando-se a
equação 20 para o pico de maior intensidade (100), obteve-se o tamanho do cristalito das
nanopartículas de -FeOOH e Cis--FeOOH de aproximadamente 17,64 e 16,0 nm,
respectivamente.
Figura 22 – Difratogramas de raio X. (a) -FeOOH nanopartículas e (b) Cis--FeOOH
nanocompósito

5.1.1.2 Espectroscopia na região do infravermelho
As estruturas dos compostos sintetizados neste trabalho foram caracterizadas por
espectroscopia no infravermelho com refletância total atenuada. Os resultados obtidos estão
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apresentados na Figura 23. O espectro FITR-ATR do -FeOOH (FIG. 23a) mostra uma banda
muito forte e larga a 3235 cm-1 e um pico intenso a 1647 cm-1 que corresponde aos modos de
vibração de estiramento e deformação, respectivamente, e são atribuídos a grupos hidroxilas
na superfície do óxi-hidróxido de ferro devido a moléculas de água adsorvida na sua
superfície (CORRÊA et al., 2016). Um pico largo a 2200 cm-1 é devido a presença de dióxido
de carbono (ѵCO2) (XU et al., 2012b). Os picos característicos de δ-FeOOH a 1090, 892, 782
e 672 cm-1 são devido a deformação da ligação Fe-OH (CARLSON; SCHWERTMANN,
1980).
A Figura 23b mostra nitidamente a funcionalização bem sucedida na superfície de
-FeOOH devido ao aparecimento de diversos picos não presentes no composto original. Por
exemplo, o espectro de Cis--FeOOH apresentou uma banda larga e forte a 3029 cm-1 devido
a vibração de estiramento assimétrico e simétrico da ligação NH2 (ASHOUR et al., 2016). A
banda de absorção SH tipicamente muito fraca (HAKAMI; ZHANG; BANKS, 2012) foi
observada em 2586 cm-1 indicando possivelmente a presença de fragmentos de L-cisteína na
superfície do nanocompósito. Os picos em 1620 e 1483, 1582 e 1403 cm-1 correspondem a
deformação assimétrica e simétrica do grupo NH2 e ao estiramento assimétrico e simétrico do
grupo COO, respectivamente (BAGBI et al., 2017b). Em adição, dois picos a 1297 cm-1 e
1088 cm-1 foram associados aos grupos CO e CN (FAN et al., 2016), respectivamente. Os
picos a 964 e 675 cm-1 foram atribuídos à vibração de estiramento CS (XIAO et al., 2015). Os
demais picos presentes na figura foram: 1337 cm-1 (CH); 1193 cm-1 (CH2); 1124 cm-1

(CH2); 1044 e 874 cm-1 atribuídos a (NH) e (CC) não mostrados na figura. Por último, um
pico a 777 cm-1 referente a (CH2).
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Figura 23 – Espectro de FTIR-ATR de (a) δ-FeOOH e (b) Cis-δ-FeOOH
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5.1.1.3 Espectroscopia Raman
O espectro Raman de -FeOOH (FIG. 24a) mostra bandas amplas devido ao
baixo grau de cristalinidade desse composto. O espectro é bastante semelhante ao obtido por
De Faria et al. (1987) confirmando a síntese realizada neste trabalho. Segundo Boucherit et al.
(1991), a banda em 400 cm-1 se refere ao estiramento simétrico da ligação Fe-O-Fe, enquanto
as bandas em 675 e 1300 cm-1 são atribuídas ao estiramento assimétrico da ligação Fe-OH.
Na Figura 24b é apresentado o espectro Raman da L-Cisteína. Os modos Raman
da L-Cisteína foram investigados em detalhes por Minkov et al. (2010). Portanto, as bandas
observadas nesse espetro podem ser especificamente atribuídas. Nesse sentido, os picos em
3000 e 2967 cm-1 são referentes as vibrações de estiramentos assimétrico e simétrico do grupo
CH2, respectivamente. A vibração de estiramento do grupo tiol (SH) foi atribuída ao pico em
2557 cm-1. Essa vibração apresenta uma intensidade elevada, tornando o Raman a ferramenta
ideal para essa observação (BAZYLEWSKI; DIVIGALPITIYA; FANCHINI, 2017). São
observadas outras vibrações envolvendo enxofre, incluindo a deformação do grupo SH em
942 cm-1 e a vibração de estiramento da ligação CS localizada em 692 e 640 cm-1. Os picos
em 1344, 823 e 537 cm-1 foram atribuídos a vibração de estiramento, deformação (abano) e
deformação (torção) do grupo COO, respectivamente. Já os picos em 1292 e 1198 cm-1 são
referentes a deformação (abano) do grupo CH2. A deformação (torção) do grupo metileno
aparece em 773 cm-1. O pico em 441 cm-1 corresponde a deformação da ligação CN.
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O espectro Raman de Cis--FeOOH (FIG. 25c) confirma a formação de cistina na
superfície do -FeOOH pelo desaparecimento do pico em 2557 cm-1 referente ao grupo SH e
com aparecimento simultâneo de um pico intenso em aproximadamente 500 cm-1 referente a
vibração de estiramento da ligação SS à medida que as pontes de dissulfeto são formadas
(BAZYLEWSKI; DIVIGALPITIYA; FANCHINI, 2017). O aparecimento de outros picos na
superfície do -FeOOH também confirma o sucesso na funcionalização dessa nanoparticula.
Os picos em 2968 e 2916 cm-1 se referem a vibração de estiramento assimétrico e simétrico
do grupo CH2, respectivamente. Os picos de baixa intensidade a 1406 e 1393 cm-1 foram
atribuídos a deformação do grupo metileno. A deformação (torção) do grupo metileno aparece
em 784 cm-1. A vibração de estiramento dos grupos COO e CS estão presentes em 1339 e 677
cm-1, respectivamente. Como dito anteriormente, devido a baixa cristalinidade do -FeOOH
os picos referentes as vibrações das ligações desse composto não aparecem no produto final.
5.1.1.4 Isotermas de adsorção/dessorção de N2
As porosidades das amostras -FeOOH e Cis--FeOOH foram investigadas
usando a técnica de adsorção-dessorção de N2 e os resultados são mostrados na Figura 25. As
isotermas de -FeOOH e Cis--FeOOH apresentaram-se como sendo do tipo IV,
característica de materiais mesoporosos e um loop de histerese de tipo H1 e H3,
respectivamente, que está relacionado ao enchimento dos mesoporos devido à condensação
por capilaridade.
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Figura 25 – (a) Isoterma de adsorção-dessorção de N2 e (b) curva de distribuição de
tamanho do poro para o -FeOOH; (c) Isoterma de adsorção-dessorção de N2 e (d)
curva de distribuição de tamanho do poro para o Cis--FeOOH
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As áreas superficiais específicas de -FeOOH e Cis--FeOOH determinadas pelo
método BET foram iguais 198 m2 g-1 e 34 m2 g-1, respectivamente. A distribuição do tamanho
dos poros foi calculada pelo método BJH, sendo o volume estimado de 3,08 cm3 g-1 (FeOOH) e 0,468 cm3 g-1 (Cis--FeOOH). Para o -FeOOH, a distribuição de tamanho de
poros variou de 15 a 470 Å (1,5 a 47 nm) com tamanho médio de 8,79 nm. Já para o Cis-FeOOH, a distribuição de tamanho de poros variou de 17 a 500 Å (1,7 a 50 nm) com tamanho
médio de 8,9 nm. A diminuição da área superficial especifica e do volume dos poros após a
funcionalização provavelmente está relacionada a presença de cistina nos canais mesoporosos.
5.1.4.5 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)
A morfologia das nanopartículas de δ-FeOOH e Cis--FeOOH acessadas com
imagens de MET (FIG. 26) revelaram um aglomerado de partículas com formas irregulares e
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tamanhos heterogêneos. Foi possível também identificar que após a funcionalização, houve
um aumento na agregação das nanopartículas em relação ao material de partida.
Figura 26 – Imagens de MET (a) -FeOOH e (b) Cis--FeOOH

5.1.1.6 Magnetização por magnetometria de amostra vibrante
Para avaliar as propriedades magnéticas das amostras, medidas de magnetização
foram efetuadas, em um ciclo de histerese, para um campo magnético aplicado de -15 a 15
kOe. Dessa maneira, a Figura 27 mostra as curvas de magnetização (M), a 300 K, em função
do campo magnético aplicado (H) para os adsorventes -FeOOH (curva a) e Cis--FeOOH
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(curva b). Verifica-se na figura que a magnetização aumenta à medida que o campo
magnético se intensifica. O loop de histerese magnético por VSM exibiu a magnetização de
saturação de 14,1 emu g-1 e 3,7 emu g-1 para o -FeOOH e Cis--FeOOH, respectivamente.
Tanto a coercividade quanto a magnetização remanescente foram próximas de zero a 300 K,
indicando que as partículas apresentam características superparamagnéticas. O baixo valor da
magnetização de saturação de Cis--FeOOH em relação ao -FeOOH puro preparado neste
trabalho, é principalmente atribuído à existência da grande quantidade de L-cistina
diamagnética na superfície das nanopartículas de -FeOOH (FAN et al., 2016).
Figura 27 – Propriedades magnéticas de (a) -FeOOH e (b) Cis--FeOOH
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5.1.1.7 Determinação do ponto de carga zero (PCZ)
O PCZ dos adsorventes foi determinado por medidas de potencial zeta em função
do pH da solução no intervalo de 3 a 10. Conforme mostrado na Figura 28, o PCZ do FeOOH (curva a) foi aproximadamente no pH 8,4, enquanto o PCZ de Cis--FeOOH (curva
b) foi encontrado no pH 5,7. Por exemplo, em pH 7, a carga superficial do -FeOOH em água
pode ser explicada por grupos hidroxila na superfície (Fe-OH). O potencial zeta do -FeOOH
é positivo (+8,57 mV), o que é esperado devido à formação de Fe-OH2+ nesse ambiente.
Nesse sentido, repulsões entre as cargas superficiais positivas desse material e de íons Hg2+
diminuiria a capacidade de adsorção. No entanto, no mesmo pH 7 o Cis--FeOOH têm um
potencial zeta negativo (-5,93 mV) o que pode favorecer a atração eletrostática por íons
positivos de mercúrio. Essa mudança nas cargas superficiais das nanopartículas de -FeOOH
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é devida à presença do grupo carboxílico nas moléculas de L-cistina ligadas à superfície
(BAGBI et al., 2017). Por fim, a diminuição do PCZ de 8,4 a 5,7 ocasiona um aumento da
faixa negativa na superfície das nanopartículas o que pode beneficiar a remoção de diversos
íons metálicos em solução.
Figura 28 – Potencial zeta como função do pH
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5.1.2 Testes de adsorção
5.1.2.1 Efeito do pH
O efeito do pH na adsorção de Hg(II) em do -FeOOH e Cis--FeOOH é
mostrado na Figura 29a. Para -FeOOH (curva a) observa-se que a quantidade de mercúrio
adsorvido aumenta continuamente até pH 7 e depois permanece praticamente constante. Em
meio neutro, a capacidade de adsorção para mercúrio é de 4,2 mg g-1, o que corresponde a
uma porcentagem de remoção igual a 42,8%. Também é importante observar que as espécies
de mercúrio em solução aquosa dependem do pH. No presente estudo, a especiação foi
calculada usando software livre Visual MINTEQ, versão 3.11.0, 2015. Conforme mostrado na
Figura 29b, várias espécies de mercúrio estão presentes, HgCl2(aq), HgCl+, HgClOH(aq) e
Hg(OH)2. Em pH 3 a espécie HgCl2(aq) é majoritária. A medida em que ocorre aumento nos
valores de pH, ocorre a hidrólise do mercúrio formando espécies não carregadas. No pH 5, as
espécies HgCl2(aq) e HgClOH(aq) estão em maior quantidade enquanto que Hg(OH)2 é a
espécie predominante em pH > 7,0.
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Figura 29 – (a) Efeito do pH na adsorção de Hg(II) em -FeOOH e Cis--FeOOH em
diferentes valores de pH. [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dosagem = 0,5 g L-1, velocidade de agitação
= 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ° C; (b) Espécies de mercúrio simuladas pelo
software Visual MINTEQ
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Quando ocorre a diminuição do pH, as espécies HgClOH(aq) e Hg(OH)2 podem
ser convertidas em HgCl2(aq) e HgCl+, explicando a redução do mercúrio removido devido à
pouca ou nenhuma afinidade com as superfícies de carga variável e/ou repulsão eletrostática
na superfície carregada positivamente do -FeOOH (≡Fe-OH2+, ≡ significa superfície), que é
confirmado pelo valor PCZ 8.4 (FIG. 28). Resultados semelhantes obtidos por Lu et al.
(2014) mostram que a especiação do mercúrio pode desempenhar um papel importante no
processo de adsorção de mercúrio. Por exemplo, em pH 7 o Hg(OH)2 pode ser removido
como ligante durante a adsorção e o processo de remoção pode ser descrito por um modelo de
complexação superficial (SCM) (DAUGHNEY et al., 2002). O mecanismo de remoção de
mercúrio pode ser descrito da seguinte forma (Eq. 21):
≡Fe‒OH2+ + Hg(OH)2 → ≡Fe‒O‒HgOH + H2O + H+

(21)

Após a modificação química na superfície do -FeOOH, observa-se um grande
aumento na capacidade de adsorção do material pelos íons mercúrio em toda a faixa de pH
estudada (curva b). Por exemplo, em pH 7, a capacidade de adsorção é de 8,59 mg g-1, o que
representa 86% de Hg2+ removido. Um aumento de cerca de 43,2% quando comparado a FeOOH puro. No caso do Cis--FeOOH em condições altamente ácidas (pH 3 a 5), houve
menos sorção de Hg(II) por causa dos complexos de cloro com Hg(II) como vistos
anteriormente e/ou competição entre prótons monovalentes (H+) para os sítios de ligação
(KUMAR; JIANG, 2015). Enquanto isso, em pH 11, a quantidade adsorvida de íons de
mercúrio diminuiu ligeiramente devido a competição de íons hidróxidos (LU et al., 2014). O
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pH ideal é de 7 a 9, portanto, nessas condições o mercúrio estaria na forma não carregada,
existente como mercúrio divalente e pronto para aceitar um par de elétrons de átomos de
enxofre o que geraria a complexação da superfície (KUMAR; JIANG, 2015). A Figura 30
apresenta uma proposta deste trabalho para complexação da superfície do nanocompósito Cis-FeOOH pelo mercúrio.
Figura 30 – Proposta de mecanismo da complexação dos íons Hg(II) pelos átomos de
enxofre

5.1.2.2 Cinética de adsorção
O efeito do tempo de contato na adsorção de íons mercúrio em -FeOOH e Cis-FeOOH é mostrado na Figura 31a. Pode-se ver claramente que a capacidade de adsorção do
-FeOOH atingiu uma condição de equilíbrio alcançada dentro de 120 min com adsorção de
aproximadamente 40% de Hg(II). Já para o Cis--FeOOH, a capacidade de adsorção
aumentou até 180 min com cerca de 90% de Hg (II) removido e permaneceu praticamente
constante a partir deste ponto. A elevada adsorção apresentada pelo Cis--FeOOH pode ser
atribuída a dois fatores: primeiro, a ligação química entre os íons Hg(II) e os grupos
funcionais da superfície; em segundo lugar, a atração eletrostática entre a superfície externa
do adsorvente e os íons metálicos (HAKAMI; ZHANG; BANKS, 2012).
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Figura 31 – (a) Cinética de adsorção de Hg(II) em -FeOOH e Cis-δ-FeOOH; (b)
parcelas do modelo cinética de pseudo-primeira ordem; (c) parcelas do modelo cinético
de pseudo-segunda ordem; (d) curva do modelo de difusão intra-partícula. [Hg2+] = 5,0
mg L-1; dosagem = 0,5 g L-1, velocidade de agitação = 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1
° C; pH 7,0 ± 0,2.

a

8

b

1,5
-FeOOH
Cis--FeOOH

-FeOOH
Cis--FeOOH

1,0

7

0,5

Ln(qe- qt)

-1

Capacidade de adsorção (mg g )

9

6

0,0

-0,5

5

-1,0

4

-1,5

3

-2,0
0

50

100

150

200

250

300

0

50

Tempo (minutos)

9

c

-1

-FeOOH
Cis--FeOOH

60

-1

t/qt (min mg g)

50
40
30
20
10
0
0

50

100

150

200

Tempo (minutos)

150

200

250

300

Tempo (minutos)

Capacidade de adsorção (mg g )

70

100

250

300

d
-FeOOH
Cis--FeOOH

8
7
6
5
4
3
0

2

4

6

8

t

0.5

10

12

14

16

18

0.5

(min )

Os dados cinéticos de adsorção foram analisados usando dois modelos cinéticos
de uso comum, a pseudo-primeira ordem e a pseudo-segunda ordem. Esses dois modelos
cinéticos são geralmente usados para ilustrar o processo de adsorção de sistemas
sólido/líquido (WANG et al., 2016c), e as formas lineares podem ser expressas com as
equações (6) e (8), respectivamente. As parcelas lineares dos modelos cinéticos para os íons
Hg(II) são apresentadas na Figura 31b e 31c e as constantes calculadas foram tabuladas e
apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3 - Parâmetros do modelo cinético para adsorção de Hg (II) em -FeOOH e Cis-FeOOH
Adsorventes
Pseudo-primeira ordem
Pseudo-segunda ordem
qe,exp
-1

(mg g )

qe,cal
-1

k1
-1

(mg g )

(min )

R2

qe,cal
-1

k2
-1

-1

(mg g )

(mg g min )

R2

-FeOOH

4.61

1,13

0,0071

0,87

4,57

0,031

0,99

Cis--FeOOH

8.285

3,66

0,0096

0,99

8,49

0,0096

0,99

Pelos dados da Tabela 3, observa-se que os valores do coeficiente de correlação
(R2) do modelo de pseudo-segunda ordem foram maiores para ambos adsorventes quando
comparado com o modelo de pseudo-primeira ordem. Além disso, os valores teóricos da
capacidade de adsorção (qe,cal) de 4.57 mg g-1 e 8,49 mg g-1 para o -FeOOH e Cis--FeOOH,
respectivamente, estavam próximos de seu valor experimental (qe,exp). Esses resultados
implicam que o modelo cinético de pseudo-segunda ordem é predominante, sendo, portanto, a
quimissorção o passo limitante da velocidade de adsorção (LIN et al., 2011). Este resultado
geralmente é esperado, já que os grupos funcionais [OH (-FeOOH); SS (Cis--FeOOH)] na
superfície dos adsorventes atuam como quelantes sendo então a reação de complexação
controlada por uma reação química de segunda ordem (ASASIAN et al., 2014; PAN et al.,
2012). Em adição, a velocidade de adsorção inicial calculada foi de 0,645 e 0,694 mg g-1 min1

para o -FeOOH e Cis--FeOOH, respectivamente.
A Figura 31d mostra as parcelas do modelo de difusão intrapartícula para a

adsorção de Hg(II) nos adsorventes. Pode-se observar que as linhas retas não passaram pela
origem, indicando que a difusão intrapartícula não é a etapa determinante (CAO et al., 2014).
No entanto, para -FeOOH, mais de uma porção linear aparece no gráfico, o que indica que o
processo de adsorção é afetado por mais de uma etapa determinante da velocidade (FARIA et
al., 2016). A primeira parte linear (inclinação superior) corresponde à difusão de Hg(II) do
seio da solução líquida para a camada limite da superfície exterior de δ-FeOOH, enquanto a
segunda parte linear (inclinação inferior) é devida à difusão intrapartículas de Hg(II) a partir
da solução para a superfície interior dos mesoporos do adsorvente (HOTT et al., 2016).
5.1.2.3 Isoterma de adsorção
O efeito da concentração inicial na adsorção de Hg(II) em -FeOOH e Cis-FeOOH é apresentado na Figura 32. Tanto na curva (a) como na curva (b) observa-se
inicialmente um aumento acentuado na isoterma, indicando que os sítios de ligação dos
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adsorventes estão disponíveis para adsorção das espécies de mercúrio. A inclinação é maior
para a curva (b) o que demonstra uma maior afinidade desse adsorvente pelo Hg(II).
Entretanto, à medida que a concentração de mercúrio aumenta, começa a ocorrer a saturação
das superfícies dos adsorventes que é mais acentuado para o -FeOOH no qual é possível
verificar a formação de um patamar onde todos os sítios de ligação estão ocupados.
Figura 32 – Isotermas de adsorção de Hg(II). (a) δ-FeOOH e (b) Cis-δ-FeOOH. [Hg2+] =
5,0 mg L-1; dose de adsorvente = 0,5 g L-1, velocidade de agitação = 200 rpm;
temperatura = 25,0 ± 0,1 ° C; pH = 7,0 ± 0,2
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Os dados experimentais foram ajustados de acordo com os modelos não-lineares
de Langmuir e Freundlich, respectivamente. Os parâmetros ajustados para as isotermas com
ambos os modelos foram resumidos na Tabela 4. Os dados experimentais de -FeOOH foram
bem ajustados com o modelo de Langmuir (R2 = 0,990), enquanto que o modelo de
Freundlich poderia descrever melhor a tendência da isoterma de Cis--FeOOH (R2 = 0,992).
A capacidade máxima de adsorção de mercúrio em Cis--FeOOH calculada a partir da
isoterma de adsorção de Langmuir foi de 217,13 mg g-1, bem superior ao valor 34,72 mg g-1
encontrado para -FeOOH puro. Como dito anteriormente, esse aumento na capacidade de
adsorção do material funcionalizado é devido à formação de complexos fortes Hg-S
(KUMAR; JIANG, 2015).
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Tabela 4 – Parâmetros da Isotermas de Langmuir e Freundlich na adsorção de íons
mercúrio
Isoterma de
Adsorventes
Parâmetro
Valor do Parâmetro
R2
adsorção
Qm (mg g-1)
34,72
Langmuir
0,990
kL (L mg−1)
0,03924
-FeOOH
kF (L g-1)
3,93
Freundlich
0,973
1/n
0,442
Qm (mg g-1)
217,13
Langmuir
0,982
−1
kL (L mg )
0,01092
Cis--FeOOH
kF (L g-1)
4,37
Freundlich
0,992
1/n

0,73

Os valores de RL para δ-FeOOH e Cis-δ-FeOOH foram calculados a partir da
equação (3) para todo intervalo de concentração inicial sendo, portanto, igual a 0,944 a 0,253
e 0,984 a 0,478, respectivamente, indicando uma adsorção favorável ao ajuste do modelo de
Langmuir. Para a isoterma de Freundlich, os valores de n encontrados foram iguais a 2,25 e
1,37 para o δ-FeOOH e Cis-δ-FeOOH, respectivamente, indicando que a adsorção é
favorável.
5.1.2.4 Comparação da capacidade de adsorção com vários adsorventes
A remoção dos íons Hg(II) por diferentes adsorventes foi estudada
extensivamente, e as capacidades de adsorção são relatadas na literatura. A Tabela 5 compara
a capacidade de adsorção dos adsorventes deste trabalho com os diferentes adsorventes
relatados em outros trabalhos para a remoção de íons Hg(II). Pode-se observar a partir desta
comparação que a capacidade de adsorção do Cis-δ-FeOOH é superior a diversos adsorventes
previamente relatados, indicando que o adsorvente preparado possui excelentes aplicações
para remoção de Hg(II) de solução aquosa.
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Tabela 5 – Comparação da capacidade de adsorção contra diferentes tipos de
adsorventes funcionalizados
Capacidade de
Material adsorvente
adsorção (mg
Referências
g-1)
(PAN)
53,61
WANG et al. (2016c)
(EGO)
79,36
KUMAR; JIANG (2015)
(PMO-IL-SH)
105,26
ELHAMIFAR; SHOJAEIPOOR; YARI (2016)
114
XIA et al. (2017)
(-AlOOH)
(SH-HMSMCs)
118,6
ZHANG et al. (2015)
Fe3O4@SiO2-SH
132
WANG et al. (2016a)
(TF-SCMNPs)
207,1
HAKAMI; ZHANG ; BANKS (2012)
(PANMW-Thio)
322,8
DENG et al. (2017)
(MCIT)
385,3
ZHOU et al. (2017a)
34,72
Presente trabalho
-FeOOH
217,13
Presente trabalho
Cis--FeOOH
5.1.2.5 Efeito da competição de ânions
A coexistência de ânions pode interferir na remoção de mercúrio através da
ocupação dos sítios de adsorção ou complexação com íons Hg(II) (PUANNGAM; UNOB,
2008). Assim, o efeito de diferentes ânions (Cl-, NO3-, SO42- e PO43-) presentes em solução
aquosa foi utilizado para avaliar o efeito sobre a adsorção de Hg(II) em δ-FeOOH e Cis-δFeOOH e os resultados são mostrados na Figura 33. Como pode ser visto, a presença de
cloreto diminui a adsorção de Hg(II) para ambos os adsorventes. Em parte, isso pode ser
explicado em termos da química de solução. De acordo com Sarkar et al., (2000), os
complexos de Hg(II)-Cl, tais como, HgCl2 e HgCl3- são as espécies de Hg(II) dominantes em
solução nestas condições até pH 5,5. Em pH 6, as espécies de HgClOH se formam, sendo que
as espécies de Hg(OH)2 dominam em valores de pH superiores a 7,5. A adsorção de Hg(II) e
os dados de especiação aquosa sustentam as conclusões de que a presença de cloreto reduz a
retenção de Hg(II) através da formação de espécies solúveis de Hg(II)-Cl que têm pouca ou
nenhuma afinidade com as superfícies de carga variável.
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Figura 33 – Efeito de diferentes ânions interferentes na adsorção de Hg(II) em (a) FeOOH e (b) Cis--FeOOH. [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dosagem do adsorvente = 0,5 g L-1;
velocidade de agitação = 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ºC; pH = 7,0 ± 0,2
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A Figura 33 mostra que a presença de ânions SO42- e PO43- leva a um aumento na
adsorção de íons Hg(II) para -FeOOH e diminui para Cis--FeOOH. O ânion NO3- pouco
interfere no processo de adsorção de Hg(II). O aumento do mercúrio adsorvido na presença de
SO42- por -FeOOH foi postulado como resultado da formação de complexos aquosos de
Hg(II)-SO4, especificamente Hg(OH)2SO42- (SARKAR; ESSINGTON; MISRA, 1999), o que
leva a uma atração eletrostática com superfície positiva óxi-hidróxido de ferro. A redução do
Hg(II) adsorvido por Cis--FeOOH é devido à repulsão eletrostática com a superfície
negativa do adsorvente. Semelhantemente, a presença do ânion fosfato em meio aquoso
resulta da formação de complexos aquosos de Hg(II)-PO4 como

Hg(OH)2H2PO4- e

Hg(OH)2HPO42- levando as mesmas conclusões anteriormente discutidas. Além disso, o
aumento da força iônica (0, 50 e 500 mg L-1) contribuiu para aumentar o efeito na adsorção de
íons Hg(II) para ambos os adsorventes.
5.1.2.6 Efeito da competição de cátions para adsorção de Hg(II) pelo Cis--FeOOH
A Figura 34 mostra a adsorção competitiva de Hg(II) em solução com a mistura
de vários íons metálicos em solução aquosa. A redução da capacidade de adsorção na
presença de cátions Cu2+, Co2+ e Mg2+ não foi significativa nas três concentrações estudadas,
como pode ser visto na Figura 34; Ni2+ e Na+ houve uma redução média de 10,57% e 11% na
capacidade de adsorção de íons Hg(II), respectivamente; Cd2+ e Zn2+ nas condições
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mencionadas são potenciais interferentes na remoção de Hg(II) causando, em média, uma
redução na capacidade de adsorção de 32,6% e 33,1%, respectivamente.
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Figura 34 – Capacidade de adsorção do Hg(II) na presença de íons metálicos em solução
aquosa. [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dose de adsorvente = 0,5 g L-1; velocidade de agitação = 200
rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ºC; pH = 7,0 ± 0,2
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De acordo com a teoria de Pearson (HSAB – ácidos e bases duros e moles, ácido
mole atrai base mole e ácido duro atrai base dura), grupos S são classificados como uma base
mole que possuem afinidade para reagir com ácidos moles tais como o Hg(II) e Cd(II)
(KUMAR; JIANG; TSENG, 2016), o que pode explicar os resultados obtidos para o último
metal. Hg(II) é considerado um ácido mole possuindo uma forte afinidade com os átomos de
S. Entretanto, Zn(II), Cu(II) e Ni(II) são classificados como metais limítrofes que têm menor
afinidade com átomo de S (em comparação com ácidos moles como Hg (II)) (KUMAR;
JIANG; TSENG, 2016); No entanto, Zn(II) interferiu significativamente na adsorção de
Hg(II) nas condições experimentais selecionadas. Os resultados desse estudo demonstraram
que os átomos de enxofre desempenham um papel crucial na seletividade do material.
5.1.2.7 Reutilização dos adsorventes
A recuperação do adsorvente é um aspecto importante a ser examinado em um
processo de adsorção; a escolha do reagente para dessorção depende da sua capacidade de
interagir com íons Hg(II) de forma a quebrar a interação que ocorre entre o adsorvente e o
adsorvato. Nesse sentido, o uso de iodeto de potássio, caracterizado por um alto valor
constante de formação, mostrou-se eficiente como um dessorvente de mercúrio devido à
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formação do ânion tetraiodomercurato(II) na fase aquosa (KUMAR; JIANG; TSENG, 2016)
como pode ser visto nas equações abaixo.
Hg2+ + I- ⇌ HgI+ logK1 = 12,83

(22)

Hg2+ + 2I- ⇌ HgI2 logK2 = 24,07

(23)

Hg2+ + 3I- ⇌ HgI3- logK3 = 27,77

(24)

Hg2+ + 4I- ⇌ HgI42- logK4 = 29,79

(25)

Conforme mostrado na Figura 35, as eficiências de remoção dos adsorventes
exibiram praticamente constante durante três ciclos sucessivos de adsorção/dessorção
mantendo-se em cerca de 90% para ambos os adsorventes. O resultado indicou que os
adsorventes -FeOOH e Cis--FeOOH exibiram uma notável reutilização, podendo ser usados
como um material promissor para a remoção de íons mercúrio de águas residuais.
Figura 35 – Reutilização dos adsorventes para a adsorção de Hg(II). (a) -FeOOH e (b)
Cis--FeOOH. [Hg2+] = 100 mg L-1; dosagem do adsorvente = 5 g L-1; velocidade de
agitação = 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ºC; pH = 7,0 ± 0,2
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5.1.2.8 Purificação de água contaminada com mercúrio
Dois filtros contendo 0,5 g de -FeOOH e Cis--FeOOH foram inicialmente
testados na purificação de água contaminada com solução padrão de mercúrio. A Figura 36
mostra os nanofiltros preparados para este estudo. O sistema de filtração foi altamente
eficiente para remover o mercúrio da água contaminada. A partir de uma solução inicial
contendo 50 μg L-1 de Hg(II), após a filtração, a concentração de mercúrio foi reduzida para
0,579 μg L-1 e 0,221 μg L-1 usando o filtro 1 (-FeOOH) e o filtro 2 (Cis--FeOOH),
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respectivamente. A concentração de mercúrio na água após a filtração foi inferior à
recomendada pela USEPA tanto para a água potável (1 g L-1) quanto para água residual (10
mg L-1). A eficiência de remoção foi de 98,84% para o filtro 1 e 99,56% para o filtro 2.
Figura 36 – Fotografia dos nanofiltros produzidos. (a) Branco; (b) Cis--FeOOH e (c) FeOOH

Amostras de água contaminada com mercúrio coletadas em dois pontos diferentes
no rio Doce, situado na cidade de Governador Valadares, foram submetidas a filtração nos
filtros 1 e 2. A concentração de mercúrio em todas essas amostras estava acima da
concentração máxima estabelecida pela USEPA e CONAMA (P1 = 29,93 g L-1; P2 = 30,14
g L-1). Os resultados podem ser vistos na Figura 37. Após a filtração das amostras de água
contaminada, a concentração de mercúrio foi reduzida aos valores de concentração abaixo do
estabelecido de acordo com os padrões de potabilidade da USEPA e CONAMA. Para o Cis-FeOOH a redução da concentração de mercúrio foi ainda maior como pode ser observado na
Figura 37 para ambos os pontos. Estes resultados indicam que estes filtros são promissores
para a purificação de água contaminada com mercúrio.
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Figura 37 – Adsorção de mercúrio por nanofiltros de δ-FeOOH e Cis-δ-FeOOH em
amostras de água coletadas de dois pontos do rio Doce na região de Governador
Valadares, estado de Minas Gerais, Brasil
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A Figura 38 apresenta as imagens das águas antes e depois de passarem pelos
nanofiltros. Pode-se observar que os filtros além de serem altamente eficientes na redução da
concentração de mercúrio, também proporcionaram uma redução bastante significativa da
turbidez da água.
Figura 38 – Fotografia das águas do rio Doce. (a) antes de passar pelos filtros; (b) após
passar pelo filtro com -FeOOH e (c) após passar pelo filtro com Cis--FeOOH

O método desenvolvido tem várias vantagens em relação aos métodos
convencionais de adsorção de mercúrio relatados na literatura porque (i) a alta área superficial
das nanopartículas e o aumento da dispersão em água após a funcionalização resulta em bom

99

contato entre o adsorvente e o Hg(II), aumentando assim a capacidade de adsorção (ii) uma
vez que os sítios de adsorção -FeOOH e Cis--FeOOH estão saturados com Hg(II), eles
podem ser regenerados por extração do metal adsorvido com iodeto de potássio (iii) o
adsorvente regenerado pode ser reutilizado em três ciclos de adsorção (iv) a elevada
capacidade de adsorção de mercúrio dos adsorventes permitiu a sua utilização em sistemas de
filtração com alta eficiência para a purificação de água contaminada pelo mercúrio de um rio
brasileiro.
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5.2 Estudo 2
5.2.1 Caracterização das nanopartículas sintetizadas
5.2.1.1 Difração de raios X
Os padrões de DRX das amostras sintetizadas são apresentadas na Figura 40.
Observa-se na Figura 39a um pico alargado, centrado em torno de 2θ = 23,5°, que
corresponde à sílica amorfa (JCPDS 29-85) (COELHO et al., 2013; XIONG et al., 2015). Os
picos de difração 2θ de 35,48° e 63,16° correspondem as reflexões (100) e (110) dos planos
cristalinos do -FeOOH (JCPDS 13-87). Na Fígura 39b, verifica-se uma diminuição da
intensidade do pico referente a sílica amorfa, o que é um indicativo que parte desta sílica foi
removida após tratamento com NaOH. Usando a equação de Scherrer (Eq. 20), a dimensão do
cristalito de nanopartículas de -FeOOH/MCM antes e após o tratamento a partir da reflexão
100 foi de 5,23 e 5,27 nm, respectivamente.
Figura 39 – Difratogramas de raio X. (a) -FeOOH/MCM e (b) -FeOOH/MCM após
tratamento
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5.2.1.2 Microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia de raio-X por dispersão de
energia
As imagens de MET para o híbrido -FeOOH/MCM na Figura 40a mostra um
aglomerado de nanopartículas no qual pode ser observado um claro contraste entre bordas
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escuras (-FeOOH) e pálidas no centro (SiO2 amorfo) não sendo possível definir uma forma
característica.
Figura 40 – Imagens de MET e EDS: (a) e (b) -FeOOH/MCM e (c) e (d) FeOOH/MCM após tratamento

Para obtenção das estruturas ocas, o -FeOOH/MCM foi tratado com uma solução
de NaOH 5 mol L-1 para remoção da sílica de acordo com a reação química da equação 26:
SiO2(s) + NaOH(aq) → Na2SiO3(aq) + H2O(l)

(26)

A estrutura oca das nanopartículas de -FeOOH/MCM foi então investigado pelas imagens de
MET para revelar os detalhes de sua organização. Na Figura 41c, é possível inferir a formação
de cavidades circulares na superfície das nanopartículas confirmando que grande parte do
nanomaterial têm um interior oco. A morfologia novamente não está bem definida.
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A análise qualitativa EDS da Figura 40b das nanopartículas, revelaram um forte
sinal a 1,74 keV, característica de nanopartículas de silício (LUO et al., 2012) e outro intenso
sinal referente a nanopartículas de ferro a 6,4 keV, indicando a presença de óxidos de ferro
(TARAFDAR; RALIYA, 2013). Na Figura 40d, observa-se a diminuição da intensidade do
sinal referente ao silício após tratamento, o que confirma a formação de regiões ocas no FeOOH.
5.2.1.3 Isotermas de adsorção/dessorção de N2
As áreas superficiais específicas BET e a porosidade do -FeOOH/MCM e das
suas estruturas ocas foram investigadas utilizando-se isotermas de adsorção e dessorção de
nitrogênio. A Figura 41 exibe as isotermas de adsorção/dessorção das nanopartículas
sintetizadas.
Figura 41 – (a) Isoterma de adsorção-dessorção de N2 e (b) curva de distribuição de
tamanho do poro para o -FeOOH/MCM; (c) Isoterma de adsorção-dessorção de N2 e
(d) curva de distribuição de tamanho do poro para o -FeOOH oco
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As isotermas de -FeOOH/MCM e -FeOOH oco apresentaram-se como sendo do
tipo IV, característica de materiais mesoporosos e um loop de histerese de tipo H3, que está
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relacionado ao enchimento dos mesoporos devido à condensação por capilaridade. As áreas
BET das nanopartículas -FeOOH/MCM e -FeOOH oco foram de 94 e 63 m2 g-1,
respectivamente, e os volumes dos poros foram determinadas utilizando método BJH sendo
igual a 0,34 cm3 g-1. A distribuição do tamanho dos poros obtida a partir das isotermas indica
que a maioria dos nanoporos na amostra é menor que 20,0 nm. Após a retirada da sílica por
tratamento com NaOH houve uma diminuição da área superficial, como pode ser visto nas
Figura 41 (a) e (c). Este fato é explicado porque os materiais MCM possuem grande área
superficial em comparação aos oxihidróxidos de ferro.
5.2.2 Testes de adsorção
5.1.2.1 Efeito do pH
O efeito do pH da solução na adsorção de Hg é mostrado na Figura 42. Observase que a medida que o pH aumentou, aumentou-se também a adsorção de mercúrio até pH 9.
Em pH 11, houve uma ligeira diminuição. A capacidade de adsorção de Hg(II) em pH 9 foi de
8,01 mg g-1 o que corresponde a uma remoção de 93,34%. No entanto, os estudos
subsequentes foram realizados em pH = 7 no qual 92,4% do Hg (II) foi removido.
Figura 42 – Efeito do pH na adsorção de Hg(II) em -FeOOH oco em diferentes valores
de pH. [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dosagem do adsorvente = 0,5 g L-1, velocidade de agitação =
200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ° C
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A Fígura 42 pode ser explicado devido a mudanças na força eletrostática
existentes entre a superfície do -FeOOH e as espécies de mercúrio que depende do pH. Para
determinar as alterações nas cargas da superfície de -FeOOH com o pH, foram realizadas as
medições do potencial zeta.
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A Figura 43 mostrou que o ponto de carga zero (pHpcz) de -FeOOH oco foi de
4,72. Em pH 3, as repulsões entre cargas positivas (+35,5 mV) da superfície do -FeOOH oco
(FeOH2+) e as espécies Hg2+ e HgCl+ diminuíram a capacidade de adsorção. A medida em que
se aumenta o pH as espécies neutras de mercúrio HgClOH e Hg(OH)2 passam a ser as
dominantes resultando na formação de ligações ≡Fe–OH– Hg na superfície das nanopartículas
de -FeOOH oco (KOKKINOS et al., 2015). Em um pH acima de 9, ocorre a formação de
espécies de hidróxidos insolúveis em vez de íons livres de Hg(II), diminuindo a eficiência de
adsorção (SHEN et al., 2014)
Figura 43 – Medidas de potencial zeta das nanopartículas de -FeOOH oco
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5.2.2.2 Cinética de adsorção
A Figura 44 mostra a mudança na capacidade de adsorção com o tempo. De
acordo com a Figura 44a, a adsorção rápida ocorreu nos primeiros 60 minutos com cerca de
89,7% de mercúrio removido. Posteriormente, a adsorção subiu ligeiramente, alcançando um
máximo de 8,13 mg g-1 (91,7%).
Os parâmetros cinéticos estão resumidos na Tabela 6 e o modelo cinético de
pseudo-segunda ordem é apresentado na Figura 44b. O valor do coeficiente de correlação (R2)
para o modelo cinético de pseudo-segunda ordem foi acima de 0,999, apresentando boa
linearidade, que é superior ao modelo de pseudo-primeira ordem (0,885) (não mostrado).
Além disso, o valor de (qe,cal) foi mais próximo do valor experimental (qe,exp). Portanto, a
adsorção de Hg(II) em -FeOOH oco pode ser bem descrita pelo modelo cinético de pseudo-
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segunda ordem. Em adição, a taxa de inicial de adsorção foi alta o que comprova a rapidez do
adsorvente na adsorção de Hg(II).
Tabela 6 - Parâmetros do modelo cinético para adsorção de Hg (II) em -FeOOH oco
Pseudo-segunda ordem
R2

qe,exp

qe,cal

k2

h0

(mg g-1)

(mg g-1)

(g mg-1 min-1)

(mg g-1 min-1)

8,137

8,141

0,1151

7,628

0,999

Figura 44 – (a) Cinética de adsorção de Hg(II) em -FeOOH oco; (b) modelo cinético de
pseudo-segundo ordem. [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dosagem do adsorvente = 0,5 g L-1,
velocidade de agitação = 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ° C; pH 7,0 ± 0,2
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5.2.2.3 Isoterma de adsorção
O efeito da concentração inicial de Hg(II) (1,5 a 40 mg L-1) na capacidade de
adsorção foi estudada e os resultados são apresentados na Figura 45. O valor de qe a 1,5 mg L1

de Hg(II) foi de 2,56 mg g-1, mostrando que o adsorvente é eficaz na adsorção de Hg(II) de

soluções mesmo em concentrações mais baixas. A capacidade de adsorção aumentou com o
aumento da concentração mercúrio, sendo o valor máximo obtido neste estudo a 40 mg L-1 de
66,2 mg g-1.
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Capacidade de adsorção (mg g-1)

Figura 45 – Isotermas de adsorção de Hg(II) em δ-FeOOH oco [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dose
de adsorvente = 0,5 g L-1, velocidade de agitação = 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 °
C; pH = 7,0 ± 0,2
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Os valores do parâmetros e coeficiente de correlação (R2) para os modelos não
lineares de Langmuir e Freundlich foram listados na Tabela 7. Baseado na Tabela 7, o valor
de R2 (0,988) para o modelo de Langmuir foi ligeiramente superior ao valor encontrado para o
modelo de Freundlich (0,984), sugerindo em parte que a adsorção de Hg(II) nas estruturas
ocas de -FeOOH seja em monocamada. A capacidade máxima de adsorção de Hg(II)
determinado pelo modelo de Langmuir foi de 89,1 mg g-1. Este valor é maior do que o
encontrado para o -FeOOH puro neste trabalho, possivelmente devido ao aumento do
número de grupos hidroxilas (principal sítio de ligação) no interior oco das nanopartículas
(WANG et al., 2016b). Os valores de RL calculados a partir da equação (3) para todo
intervalo de concentração inicial foi igual a 0,671 a 0,07 indicando uma adsorção favorável ao
ajuste do modelo de Langmuir. Para a isoterma de Freundlich, o valor de n encontrado foi
igual a 1,70 indicando que a adsorção é favorável.
Tabela 7 – Parâmetros da Isotermas de Langmuir e Freundlich na adsorção de Hg(II)
Isoterma de adsorção
Parâmetro
Valor do Parâmetro
R2
Langmuir
Freundlich

Qm (mg g-1)

89,1

kL (L mg−1)

0,36

kF (L g-1)

21,69

1/n

0,587

0,988
0,984
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5.2.2.4 Comparação da capacidade de adsorção com outros adsorventes
A capacidade de máxima de adsorção de Hg(II) no -FeOOH oco foi comparado
outros óxidos e hidróxidos de ferro previamente reportados na literatura. O valor encontrado
de 89,1 mg g-1 foi superior aos valores encontrado para alguns materiais como por exemplo,
FeOOH e FeMnOOH (6,4 e 11,9 mg g-1, KOKKINOS et al., 2014); Fe3O4 e Fe3O4@SiO2
(24,80 e 29,52 mg g-1, AFRAZ et al., 2017) e compósito de Fe-Mn/óxido de grafeno (32,9 mg
g-1, TANG et al., 2016) e inferior ao valor de 200 mg g-1 encontrado para -FeOOH
mesoporosa (PATRA; KIM, 2017) provavelmente devido a sua elevada área superficial de
152,4 m2 g-1.
5.2.2.5 Efeito da coexistência de íons
A presença de íons em solução afeta muitos aspectos do processo de adsorção
(ZHOU et al., 2017b). Por exemplo, os íons coexistentes podem competir pelos sítios ativos,
influenciar as interações eletrostáticas e impedir a transferência de íons metálicos da solução
para a superfície adsorvente (TAN et al., 2015).
O efeito da coexistência dos ânions (Cl-, NO3-, SO42-, PO43-) na adsorção de Hg(II)
foram estudadas na concentração de 50 mg L-1. Os resultados da Figura 46a mostram que a
eficiência da adsorção de Hg(II) foi pouco afetada pela presença de NO3- ou SO42-. Devido à
forte capacidade de complexação de Cl- com Hg2+ para forma espécies carregadas
negativamente como HgCl3- e HgCl42- (SHAN et al., 2015), houve uma redução na capacidade
de adsorção de mercúrio em torno de 5%. Para o ânion fosfato, a redução foi um pouco
maior sendo cerca de 7%, devido a formação de espécies com pouca ou nenhuma afinidade
com superfícies de cargas variáveis como mostrado no ítem 5.1.2.5.
A capacidade de adsorção de íons Hg2+ também foi estudada na presença de íons
competidores (Cu2+, Co2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Mg2+, Na+) para avaliar o comportamento da
seletividade do adsorvente. Nota-se pela Figura 46b, que na concentração estudada de 0,1 mg
L-1, os cátions não mostraram qualquer interferência significativa.
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Figura 46 – Efeito da coexistência de íons na adsorção de Hg(II) em -FeOOH oco (a)
ânions (b) cátions. Condições comum: [Hg2+] = 5,0 mg L-1; dosagem do adsorvente = 0,5
g L-1; velocidade de agitação = 200 rpm; temperatura = 25,0 ± 0,1 ºC; pH = 7,0 ± 0,2
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5.2.2.5 Aplicação em amostras reais
Filtro contendo 0,5 g de -FeOOH oco foi primeiramente testado na remoção de
Hg de uma solução padrão na concentração de 50 μg L-1. Após a filtração, a concentração de
mercúrio foi reduzida para 1,150 μg L-1 com uma eficiência de remoção de 97,43%. Para as
amostras reais coletadas no rio Doce, os resultados dos testes após a filtração indicaram uma
concentração de Hg menor que o limite de detecção do método, como pode ser visto na
Tabela 8. Esses resultados indicam que o nanomaterial é de fato um adsorvente com grande
potencial na descontaminação de águas residuais.
Tabela 8 – Determinação de Hg em amostras reais antes e após a passagem pelo filtro
Hg(II) (g L-1) ± SD*
Hg(II) (g L-1)
Amostras rio Doce
Antes da filtração
Após a filtração
P1 - Centro

29,93 ± 0,062

<LD**

P2 - SAAE

30,14 ± 0,067

<LD**

Legenda = *SD – Desvio padrão; **LD – Limite de detecção

Os resultados desse trabalho mostraram a importância do novo adsorvente
sintetizado em aplicações visando remediação química de mercúrio em águas residuais.
Apesar de não ser possível definir sua morfologia, as nanopartículas do novo adsorvente
fabricado possuem um interior oco, ocasiondo pela remoção de parte da sílica através de
processo químico. Essas regiões ocas, foram responsáveis pelo aumento da capacidade de
adsorção de Hg devido a exposição de novos grupos hidroxilas que são responsáveis pela
coordenação com o metal. Além de ser eficiente na extração do Hg de água contaminada, a

109

taxa inicial no qual os íons de Hg são removidos foi extremamente alta, o que demonstra a
aplicabilidade desse adsorvente na contrução de filtros para purificação.
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5.3 Estudo 3
5.3.1 Análises físico-químicas
Na cidade de Governador Valadares (MG), o desastre ambiental de Mariana
contribuiu para a liberação resíduos de mineração nos diferentes compartimentos ambientais
podendo ocasionar alterações nos parâmetros químicos, físicos e microbiológicos das águas
oferecendo risco a saúde humana e animal. Nesse sentido, os parâmetros físico-químicos de
amostras de água coletadas em dois pontos distintos do rio Doce, centro da cidade (P1) e
SAAE (P2), foram determinados e estão mostrados na Tabela 9.
Tabela 9 – Resultados dos parâmetros físico-químicos para 2 pontos de amostragem (P1P2) no rio Doce e valores máximos em amostras de água do rio de acordo com o
Conselho Nacional do Meio Ambiente (2005)
Parâmetros

P1

P2

CONAMA 2005

5,90

5,75

6,0 a 9,0

74,8

72,6

-

Nitrato (mg L )

3,007

2,772

10

Turbidez (NTU)*

5435

6270

≤100

pH
Condutividade (S cm−1)
-1

Legenda = *NTU = Unidade Nefelométrica de Turbidez

O pH variou de 5,75 a 5,9 nos dois pontos analisados, no limite inferior, conforme
a resolução CONAMA 357/05 para rios de água doce, classe 2 que estabelece valores entre
6,0 e 9,0. As concentrações de nitrato como mostra a Tabela 9, também ficaram abaixo do
limite de 10 mg L-1 de acordo com a resolução do CONAMA. Os valores de condutividade
foram de 74,8 e 72,6 S cm−1. Apesar de não ter nenhuma legislação específica a respeito
desse parâmetro, em geral, níveis superiores a 100 µS/cm indicariam ambientes impactados
(CETESB, 2014). No entanto, o parâmetro turbidez apresentou valores acima do máximo
permitido pela legislação, caracterizando a grande presença de material sólido suspenso,
matéria orgânica entre outros que reduzem a transparência e a qualidade da água.
A Tabela 10 apresenta as concentrações dos metais que foram determinadas em
amostras de água nos dois pontos de coleta. Os elementos que se encontraram em maior
concentração e acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA foram: Mn, Al, Fe e Hg. A
exposição a altas concentrações de manganês pode induzir neurotoxicidade (TARALE et al.,
2016); o excesso de ferro no organismo, devido à sua alta reatividade torna-se potencialmente
tóxico gerando radicais livres, que podem promover a oxidação de diversas moléculas e
organelas promovendo danos celulares (SIQUEIRA, ALMEIDA; ARRUDA, 2006); a
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toxicidade do mercúrio causa uma variedade de patologias, tais como distúrbios cognitivos,
disfunções auto-imunes, perda de memória, doença cardíaca, dano hepático, cegueira e perda
de sensibilidade (BJØRKLUND et al., 2017b; HSI et al., 2014) e o excesso de alumínio pode
causar acúmulo em vários tecidos dos mamíferos, como cérebro, ossos, fígado e rim, e pode
ser acompanhada de insuficiência renal (WILLS et al., 1993; BLANC et al., 2014).
Tabela 10 – Resultado das análises de metais nas amostras de água do rio Doce (média ±
desvio padrão)
Metais

Valor máximo
permitido CONAMA
(2005) (g L-1)

P1 – Centro da Cidade
(g.L-1)

P2 - SAAE
(g.L-1)

Concentração

SD

Concentração

SD

Li

2500

<LD*

ND**

<LD

ND

Be

40

<LD

ND

<LD

ND

Al

100

4004,54

72,128

1906,71

3,116

V

100

17,07

0,559

5,97

0,587

Cr

50

8,38

0,235

4,07

0,565

Mn

100

1803,93

51,517

370,32

2,432

Fe

300

17936,08

226,925

8503,5

184,950

Co

50

4,45

0,468

<LD

ND

Ni

25

4,75

0,246

0,73

0,038

Cu

9

9,92

0,155

2,56

0,304

Zn

180

1,23

0,012

<LD

ND

As

10

3,42

0,137

1,18

0,556

Se

10

1,45

0,069

1,44

0,088

Rb

---

15,24

0,192

14,81

0,426

Sr

---

61,24

12,140

65,66

3,537

Ag

10

<LD

ND

<LD

ND

Cd

1

0,40

0,010

0,41

0,011

Cs

---

5,69

0,001

5,55

0,011

Ba

700

165,63

0,344

115,30

5,351

Tl

---

0,79

0,005

0,75

0,006

Pb

10

6,22

0,169

<LD

ND

Bi

---

0,45

0,048

0,38

0,006

U

20

3,70

0,016

3,00

0,015

Hg
2
30,14
0,067
Legenda = *LD = Limite de detecção; **ND = Não determinado

29,93

0,062

Após eluição das amostras do rio Doce pelo filtro contendo nanomaterial, as
concentrações dos metais foram novamente determinadas. Os resultados estão mostrados na
Tabela 11.
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Tabela 11– Concentração dos metais nas amostras de água do rio Doce após adsorção
em nanopartículas de -FeOOH (média ± desvio padrão)
Metais

Valor máximo
permitido CONAMA
(2005) (g L-1)

P1 – Centro da Cidade
(g.L-1)

P2 - SAAE
(g.L-1)

Concentração

SD

Concentração

SD

Al

100

88,09

2,95

77,59

5,71

V

100

0,48

0,05

0,44

0,01

Cr

50

2,07

0,17

1,57

0,11

Mn

100

4,12

0,01

3,52

0,03

Fe

300

191,10

0,92

207,40

1,90

Co

50

0,08

0,02

<LD

ND

Ni

25

2,59

0,29

<LD

ND

Cu

9

4,85

0,05

<LD

ND

As

10

0,58

0,09

0,40

0,04

Se

10

<LD

ND

<LD

ND

Rb

---

5,22

0,22

5,28

0,48

Sr

---

4,13

0,20

3,73

0,01

Cd

1

0,07

0,01

0,11

0,01

Cs

---

0,06

0,02

0,07

0,01

Ba

700

21,13

1,13

19,97

0,15

Tl

---

0,06

0,01

0,07

0,01

Pb

10

2,81

0,03

<LOD

ND

Bi

---

<LD

ND

<LD

ND

U

20

0,05

0,01

0,04

0,01

Hg

2

1,31

0,04

1,92

0,08

Analisando a Tabela 11, observa-se que concentração diminuiu para todos os
metais estudados, comprovando-se assim a eficiência do -FeOOH como um adsorvente
promissor na descontaminação da água visando remediação ambiental.

113

5.3.2 Citotoxicidade, Genotoxicidade e Mutagenicidade
A partir da exposição das células meristemáticas de Allium cepa às amostras de
água do rio Doce, foram estimados o índice mitótico (IM) a partir das células em mitose (FIG.
47a-d). Da mesma forma, alterações cromossômicas também foram identificadas e
mensuradas (FIG. 48e-m)
Figura 47 – Fotomicrografia das células meristemáticas de Allium cepa em amostras de
água do rio Doce. Observação de células em mitose, aberrações cromossômicas e
micronúcleos.

Legenda: a) Prófase; b) Metáfase; c) Anáfase; d) Telófase; e) Metáfase com perda; f) Metáfase com quebra; g)
C-metáfase; h) Anáfase com ponte e perda; i) Anáfase com ponte; j) Anáfase com quebras; k) Telófase com
perda; l) Interfase com MN; m) Metáfase com MN. Aumento final:400x

Os dados de IM, AC e MN das células tratadas com água bruta e tratada são
mostrados na Tabela 12. As alterações cromossômicas consideradas foram quebras em
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metáfase e anáfase, perdas em metáfase, anáfase e telófase, pontes em anáfase e c- metáfase,
conforme detalhado na Tabela 13. A mutagenicidade foi verificada a partir da frequência de
MN presentes neste estudo.
Tabela 12 – Resultados de IM, AC e MN em células meristemáticas de Allium cepa após
tratamento com amostra de água do rio Doce
Amostras

Células
analisadas

Células em
Intérfase

Células em
Mitose

IM*
(%)

AC**

MN***

Água bruta

5000

4.913

87

1,74

6

110

Água após
tratamento

5000

4.985

15

0,3

2

166

*IM = Índice mitótico; **AC = Aberrações cromossômicas; ***MN = Micronúcleos

Os resultados obtidos nestes experimentos não apresentaram diferença
significativa quando comparado a amostra de água bruta com a submetida ao processo de
adsorção com -FeOOH, considerando p<0,05. Os valores para p foram: IM = 0,3495, AC =
0,9999 e MN = 0,1826.
Tabela 13 – Aberrações Cromossômicas encontradas nesta análise
Amostras

Nº células analisadas

Pontes

Perdas

Quebras C- metáfase Total de AC

Água bruta

5000

1

2

1

2

6

Água após tratamento

5000

2

0

0

0

2

De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, a amostra de água submetida
ao processo de adsorção com -FeOOH apresentou uma redução na frequência de alterações
cromossômicas, no entanto, não apresentou diferença significativa quando comparado a
amostra de água bruta. Houve diminuição do índice mitótico e aumento do número de
micronúcleos observados neste estudo. Devido a redução da concentração dos metais nas
amostras, essse aumento da citoxicidade e mutagenicidade podem está condicionado à
presença das nanopartículas de ferro após a filtração.
Diversos autores têm relatado o efeito de toxicidade de nanopartículas (NPs) de
metais no crescimento de sementes de plantas sendo uma importante base para a avaliação de
alterações no nível citológico e fisiológico (PITTOL et al., 2017; AHMED; KHAN;
MUSARRAT, 2018). Além de interação física e eletroquímica que causa anormalidades
cromossômicas, a toxicidade das NPs também leva à geração de estresse oxidativo, gerando
espécies reativas intracelulares de oxigênio (EROs) (DU et al., 2017). Tais EROs incluem
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espécies de H2O2, radical superóxido (O2•-), radical hidroxila (OH•) e oxigênio singleto (1O2)
(AHMED et al., 2018). Esses radicais, por sua vez, alteram a produção de superóxido
dismutases (SODs) e várias peroxidases, como a catalase (CAT), nas células, para superar o
estresse produzido pelas NPs (GARCÍA-GÓMEZ et al., 2017) o que suscita em uma grave
disfunção celular. Nas células, as EROs causam danos às membranas e organelas e podem
também induzir lesões no material genético, como quebra de uma única fita ou da dupla fita
de DNA, formação de adutos e ligações cruzadas (DE ANDRADE, 2012).
A alta reatividade biológica relacionada às NPs de metais em comparação com o
seu material de partida, pode sugerir uma maior toxicidade, tendo como alvo o material
genético da célula (DEMİR; KAYA, KAYA, 2014). Nesse sentido, é possível que as NPs
interajam com DNA durante a mitose no momento em que a membrana nuclear se desfaz,
podendo da origem a células aneuplóides, caracterizadas pelo ganho ou perda de um ou mais
cromossomos (DE ANDRADE, 2012).
Ahmed et al. (2018) trabalhando bulbos de cebola expostos a diferentes
concentrações (20 a 2000 μg L-1) de NPs de CuO, TiO2 e Al2O3 apresentaram significativas
alterações celulares. Os resultados revelaram ainda que as NPs após a adsorção nas raízes da
cebola e na penetração dentro dos tecidos geraram EROs que eventualmente induziram
perturbação oxidativa, levando a um desequilíbrio na homeostase redox, efeitos genotóxicos e
mito-depressivos. As NPs de CuO e TiO2 reduziram significativamente o índice mitótico em
28% e 17%, enquanto o NPs de Al2O3 aumentou o IM em 13% em comparação com raízes de
cebola não tratadas. Todas as alterações foram dependentes da dosagem. Além disso, vários
tipos de aberrações cromossômicas, como pontes, aderência, quebras e retardados foram
observados.
Ghosh et al. (2015) investigou o efeito citotóxico, genotóxico e epigenético
(metilação do DNA) de nanotubos de carbono com paredes múltiplas (MWCNT) em células
da raiz de Allium cepa. Os MWCNT alteraram significativamente a morfologia celular. A
integridade da membrana e a função mitocondrial também foram comprometidas. Os
nanotubos induziram danos significativos no DNA, formação de micronúcleos e aberrações
cromossômicas.
Batista-Gallep et al. (2018) constataram danos significativos a raízes de A. cepa
quando submetidas ao tratamento com NPs comerciais de Fe2O3 nas concentrações de 19,6 e
39,0.109 NPs mL-1. Segundo Saquib et al. (2016) as NPs de Fe2O3 agem no interior da célula,
liberando íons tóxicos e ocasionando o estresse oxidativo, levando à alteração do
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funcionamento mitocondrial e danos ao DNA. Kaygisiz e Ciğerci (2017) estudaram o efeito
do tamanho de nanopartículas de Fe2O3 na genotoxicidade de células meristemáticas da raiz
de Allium cepa e concluíram que partículas menores que 50 nm apresentaram maior efeito
genotóxico que partículas menores que 100 nm.
Nesse

sentido,

pesquisas

recentes

na

área

de

nanotoxicologia

e

nanogenotoxicologia como mostrado anteriormente, podem ser usados para explicar os
resultados obtidos nesse estudo. A diminuição do índice mitótico e aumento da frequência de
micronúcleos pode ser devido a presença de nanopartículas de -FeOOH na amostra de água
após tratamento. O tempo (20 minutos) em que a amostra do rio Doce ficou retido no filtro
pode ter contribuído para transferência em parte de nanopartículas de -FeOOH para o corpo
da solução. Quando em contato com as células meristemáticas, essas NPs podem ter sido
transportadas através do complexo poro nuclear (devido ao pequeno tamanho de partículas,
inferior a 16 nm) ou terem se difundindo através da membrana nuclear, se acumulando no
núcleo das células. Nas células, as NPs podem ter contribuído para a geração de EROs
ocasionando em termos numéricos a redução do IM e aumento do MN.
Apesar deste estudo utilizando bioensaio A. cepa ser realizado em apenas um
ponto de coleta, foi possível observar a importância dessa ferramenta simples e útil para a
avaliação da citotoxicidade e mutagenicidade de amostras ambientais. Além disso, novos
estudos são necessários sobre a toxicidade de NPs. Desta forma, é importante a investigação e
diversificação dos estudos com plantas e o conhecimento dos mecanismos intracelulares das
NPs no metabolismo celular.
No geral, os resultados deste estudo alertam para a necessidade de monitorização
de águas residuais para gestão de áreas influenciadas pelas atividades de mineração. No
entanto, o monitoramento ambiental deve ser realizado em diferentes épocas do ano e em
diferentes pontos de coleta para avaliar as principais fontes de contaminação e para garantir a
qualidade de água residual e, conseqüentemente, manter a qualidade da saúde humana e
equilíbrio de todo o ecossistema.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Estudo 1
-FeOOH funcionalizado com L-cistina foi sintetizado pela primeira vez e sua
aplicação na adsorção de Hg(II) foi bem descrita neste estudo. Os estudos de pH indicaram
que após a modificação química na superfície do -FeOOH, observou-se um grande aumento
na capacidade de adsorção do material pelo Hg em toda a faixa de pH estudada o que
demonstra a efetividade desse material como adsorvente de mercúrio. Os resultados
mostraram que o modelo cinético de pseudo-segunda ordem é mais apropriada para descrever
a cinética de adsorção do Hg na superfície das nanopartículas funcionalizadas. A capacidade
de adsorção de Hg(II) correlacionada com a isoterma de Langmuir foi de 217,31 mg g-1
superior ao valor obtido de 34,72 mg de g-1 quando seu utilizou o -FeOOH puro em pH 7.
Esse alto valor na capacidade de adsorção permitiu ao Cis--FeOOH ser comparado a
diversos outros bons adsorventes relatados na literatura. Este método foi altamente seletivo
para a adsorção de mercúrio resultante da sua ligação especifica com enxofre presente na
superfície das nanopartículas. A boa capacidade de reutilização dos adsorventes demonstrou
que ambos podem ser promissores para a remoção de metais em soluções aquosas para
aplicações práticas. Os filtros desenvolvidos desses adsorventes foram essenciais para
descontaminação de mercúrio em amostras de águas residuais do rio Doce.
6.2 Estudo 2
Novas estrutura mesoporosas ocas de -FeOOH foram fabricadas com sucesso
através de um método de síntese simples e ambientalmente correto, sendo uma ferramenta
eficaz para a adsorção Hg(II) de soluções aquosas. Estudos de pH comprovaram a eficiência
dessas estruturas ocas na adsrção de mercúrio com aproximadamente 92,4% de Hg(II)
removido em pH 7. Resultados de ensaios cinéticos mostraram que a adsorção de Hg foi
rápida e ocorreu nos primeiros 60 minutos com cerca de aproximadamente 90% de mercúrio
removido O adsorvente apresentou uma elevada capacidade de adsorção (89,1 mg g-1) e pouca
interferência para remoção de Hg(II). O filtro produzido pelo nanomaterial se mostrou
eficiente na descontaminação de águas residuais do rio Doce reduzindo a concentração de
mercúrio abaixo dos limites estabelecidos pelo CONAMA e USEPA.
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6.3 Estudo 3
Este estudo é relevante na medida em que demonstra que o acidente ambiental na
cidade Mariana-MG causou alterações nos parâmetros físico-químicos e nas concentrações de
alguns metais nas águas do rio Doce na cidade de Governador Valadares-MG. No entanto,
quando foram submetidas a filtração usando nanomaterial, as concentrações de todos os
metais analisados reduziram a valores inferiores aos limites estabelecidos pela resolução
CONAMA 357/2005. Para os ensaios toxicológicos, não houve diferenças significativas das
análises citotóxicas e mutagênicas entre a água bruta e água tratada. No entanto, para a
amostra tratada foram observadas diminuição do índice mitótico e aumento da frequência de
micronúcleos em função possivelmente da presença de NPs de -FeOOH. Estudos são
necessários para um melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na toxicidade das
amostras avaliadas, assim como o potencial genotóxico, mutagênico e/ou carcinogênico de
diferentes nanopartículas engenheiradas ainda precisa ser melhor compreendido com futuras
pesquisas. Por fim, outras análises para monitorar a qualidade da água da bacia do rio Doce
são necessárias.
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS
Para trabalhos futuros, as seguintes sugestões são propostas:
(i)

Desenvolver novos métodos de funcionalização das nanopartículas de FeOOH para melhorar a capacidade de adsorção e seletividade pelo Hg;

(ii)

Realizar experimentos com variação de temperatura para que se possa
determinar parâmetros termodinâmicos, G, H, S e energia de ativação;

(iii)

Determinar mais parâmetros físicos-químicos das amostras de água do rio
Doce para que se possa calcular o índice de qualidade da água (IQA);

(iv)

Realizar um estudo detalhado do efeito de nanopartículas de -FeOOH na
toxicidade em células de Allium cepa.
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