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RESUMO:  Grande variedade de poluentes, presentes em micro 
ou nano quantidades em águas superficiais, residuárias e de abas-
tecimento tem chamado a atenção da comunidade científica pelos 
impactos potenciais na saúde humana e no meio ambiente.  As 
evidências experimentais têm indicado que estações de tratamen-
to de água convencionais possuem uma reduzida eficiência com 
respeito a sua remoção da fase líquida. Desta forma, faz-se neces-
sária a adoção de tecnologias de tratamento adicionais sendo que, 
uma das mais promissoras é o processo de adsorção em carvão 
ativado. Este projeto envolve a síntese e a caracterização de um 
compósito magnético, que se mostra promissor no quesito de ca-
pacidade de adsorção.
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ABSTRACT: A wide variety of pollutants present in micro or nano 
amounts in surface water, wastewater and supply has attracted the 
attention of the scientific community due the potential impacts on 
human health and the environment.  Experimental evidence has 
shown that conventional water treatment stations have a reduced 
efficiency with respect to removal of liquid phase and, therefore, it 
is necessary to adopt additional treatment technologies and among 
these, one of the most promising is adsorption processes on acti-
vated carbon. This research project involves the synthesis and the 
characterization of a magnetic compound, which is promising in the 
question adsorption capacity..
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1 Introdução

1.1 Carvão ativado

O Carvão Ativado (CA) é formado por meio do tratamen-
to físico ou químico de materias que possuem altas concen-
trações de carbono, como a casca da maçã [1], grão de café, 
casca de coco [2], entre outros. Também podem ser encontra-
dos comercialmente na forma de pó ou grânulos [3].

Neste estudo, a casca da maçã foi escolhida por: apre-
sentar baixo custo, uma vez que é um rejeito agroindustrial, 
possuir teor aproximado de 50% de carbono (C) e não apre-
sentar risco ao meio-ambiente [1].

1.2 Ferritas de manganês

As ferritas de manganês são cerâmicas magnéticas, com-
postas por óxidos metálicos da forma MFe2O4, sendo M um 
metal divalente de transição. Na sua estrutura, os ânions O2- 

formam um sistema cúbico de face centrada, com os cátions 
ocupando os interstícios tetraédricos e octaédricos disponí-
veis [4].

A estrutura da ferrita é parcialmente invertida, pois tanto 
Mn2+ e Fe3+ não apresentam preferência na disposição inters-
ticial [5].

As nanopartículas de ferrita de manganês são atraídas por 
campos magnéticos; elas exibem comportamento superpa-
ramagnético. Isso significa que elas são atraídas fortemente 
por um campo magnético e quando o campo é removido, sua 
magnetização é reduzida a zero, não apresentando magneti-
zação residual.

2 Materiais e métodos

2.1 Síntese por combustão do compósito magnético

No projeto, o compósito magnético de carvão ativado 
com nanopartículas de ferrita de manganês foi preparado por 
meio da pirólise da casca de maçã junto com a ferrita de 
manganês.

A casca foi desidratada em estufa, em dois béqueres, por 
aproximadamente 15 horas a 100°C.

         Tabela 1: Massa dos béqueres vazios e com cascas de 
maçã desidratadas.

Béqueres Vazio Com a casca da maçã 
desidratada

Béquer 1 113,1388 g 120,9546 g

Béquer 2 108,8300 g 120,5989 g

   Para a síntese do compósito, foi produzido dois gramas 
de ferrita e dois gramas de carvão ativado (proporção 1:1), 
com razão glicina/nitrato de 1,5. Utilizou-se nitratos de ferro 
(Fe(NO3)3.9H2O) e manganês (Mn(NO3)2.4H2O), com 98% 
de pureza na razão molar de 2:1, e a glicina (C2H5NO2) com 
98,5% de pureza, todos da marca Aldrich. Após misturar os 
reagentes e as cascas de maça em um béquer com água des-
tilada, a mistura final foi deixada em repouso por 16 horas. 
Após esse período, levou-se a mistura para uma chapa quente 
a 100°C, onde ocorreu a combustão e síntese do compósito.
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2.2 Difração de raios X (DRX)

Um dos principais empregos da DRX é a caracterização 
da estrutura cristalina.  A forma de análise utilizada é o mé-
todo de Rietveld, que se baseia na comparação do difratogra-
ma a um padrão difratométrico já existente, permitindo mais 
informações sobre a estrutura [4]. 

Foi utilizado o difratômetro X Pert Pro Panalitical do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) com fonte cobre 
Kα (1,5483 Å), gerado a 40kV e 40mA, com passo de 0,05° e 
contagem por passo de 150 segundos. Para o refinamento do 
difratograma obtido foi adotado o software TOPAS Academic, 
versão 4.1e fichas (CIF) de ajustes disponíveis no banco de 
dados Inorganic Cristal Structure Database (ICSD). A ficha 
utilizada para determinar a fase ferrita foi a ICSD 155275.

2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

O compósito foi analisando no MEV do Laboratório de 
Microscopia Eletrônica do Instituto Militar de Engenharia, 
da marca FEI e modelo QUANTA FEG 250, com aumentos 
de 8000 e 16000 vezes.

2.4 Espectroscopia por dispersão de energia (EDS)

A espectroscopia por dispersão de energia permitiu iden-
tificar quais foram os elementos da amostra. [6]

3 Resultados e Discussão

3.1 Difração de raios X (DRX)

A partir da análise do difratograma da Fig. 1, concluiu-se 
uma composição de 100% da fase jacobsita (MnFe2O4), mi-
neral da ferrita de manganês. Além disso, outros parâmetros 
puderam ser analisados, e estão dispostos na tabela 2.

Fig. 1:  Difratograma do compósito

               Tabela 2: Parâmetros analisados na DRX

Tamanho médio de cristalito 7,38 nm

Parâmetro de rede 8,44 angstrom

Massa específica 5.08536g/cm³

“Goodness of fit” 1,225

A estrutura do tipo espinélio é confirmada pelo difrato-
grama através dos três picos característicos de ferrita, que se 
encontram entre 30° e 45°, correspondentes às famílias de 
planos [220], [311] e [400].

3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Como observado nas imagens, Fig. 2, o material, como 
esperado, apresentou alta porosidade. Os poros menores do 
compósito têm tamanho da ordem de 10 Å, ideal para adsor-
ção de micropoluentes, que tem área superficial polar (PSA) 
de aproximadamente 40 Å² [7].

Fig. 2: Resultados da Microscopia Eletrônica de Varredura.

3.3 Espectroscopia por dispersão de energia (EDS)

A análise de EDS indicou a presença dos elementos: po-
tássio (K), ferro (Fe), oxigênio (O) e manganês (Mn); con-
forme disposto na figura (Fig. 3).

Fig. 3: EDS.

4 Conclusões
Com base nos resultados, o compósito magnético mos-

trou bom potencial para possível utilização em estações de 
tratamento de efluentes, já que é de fácil e barata síntese e de 
poder adsorvente devido à presença de microporos.

O compósito sintetizado possui, também, propriedades 
magnéticas. Amostras do compósito podem ser colocadas na 
água, adsorver a substância desejada e serem magneticamen-
te removidas. Tal utilização acabaria com os micropoluentes 
na água tratada, acarretando maior potabilidade no abasteci-
mento das cidades.
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