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Adsorção de bases nitrogenadas sobre zeólita natural. 
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Introdução 

Foi sugerido por Bernal
1
 que minerais poderiam ter 

desempenhado um importante papel na origem da 

vida, minerais poderiam proteger e preconcentrar 

biomoléculas para a formação de biopolímeros. 

Zeólitas são minerais que estiveram presentes na 

terra primitiva
2
, pertencentes à classe dos 

aluminossilicatos, são conhecidos como peneiras 

moleculares, e são encontradas de forma natural ou 

produzidas sinteticamente. Este trabalho tem como 

objetivo estudar a adsorção de quatro bases 

nitrogenadas, adenina (A), timina (T), citosina (C) e 

uracila (U) sobre uma zeólita natural, utilizando 

águas do mar artificiais, simulando concentração 

atual e de 3,8 bilhões de anos atrás (Ga), assim 

como água ultra pura (MiliQ), com pHs iniciais 

ajustados para 2,0 e 8,0. Baú e cols
3
 observaram 

uma razão de adsorção A/T próxima a 1,00 sobre 

zeólitas sintéticas. Sendo a relação existente nos 

seres vivos variando de 0,95 a 1,05. 

Resultados e Discussão 

Os difractogramas de raios-X mostraram que a 

zeólita natural é de quatro minerais sendo estes: 

muscovita, mordenita, sanidina e a labradorita. Em 

geral, a agitação com água ultra pura ou água do 

mar atual ou água do 3,8 Ga provocou diminuição 

de alguns picos devido à muscovita. A adenina foi 

mais adsorvida do que todas as outras bases 

nitrogenadas, houve maior adsorção no pH 2,0 e em 

água ultra pura, principalmente para A e C. Em água 

ultra pura não há interação e competição dos sais 

com as bases pelos sítios ativos de adsorção, por 

isso da maior quantidade adsorvida, mas quando há 

a adição de sais, a quantidade adsorvida é menor 

para todas as bases. Uma vez que a zeólita possui 

carga permanente negativa, em qualquer pH, e a A 

e C em pH 2,0 estão positivamente carregadas, a 

adsorção destas duas bases foi maior em relação a 

T e U. A tabela 1 apresenta as razões de adsorção 

de adenina e timina sobre a zeólita natural nas 

diversas condições. É observado que a razão de a 

adsorção é próxima de 1,00 em água ultra pura, 

para ambos os pHs e para água do mar 3,8 Ga em 

pH 8,0, ou seja, as razões são semelhantes às 

relações encontradas nos seres vivos, este dado é 

importante na química prebiótica, pois indica a 

disponibilidade que A e T poderiam ter para 

evolução química. Através do espectro 

infravermelho foi possível observar que a adenina 

apresenta duas bandas características em 1603 e 

1673 cm
-1

, que podem ser atribuídas para ao 

estiramento C=N e ao grupo NH2 respectivamente
2
. 

Nesta mesma região a zeólita apresenta uma banda 

em 1637 cm
-1

, atribuído às águas de hidratação da 

zeólita
2
.  

Tabela 1. Razão de adsorção de A e T. 

Solvente pH Razão A/T 

Água ultra pura 
 

2,0 2,92 

8,0 1,82 

Água do mar 
atual 

 

2,0 8,25 

8,0 -* 

Água do mar  
3,8 Ga 

 

2,0 -* 

8,0 1,58 

*Não houve adsorção significativa de timina. 

Quando a adenina é adsorvida na zeólita, a banda 

em 1673 desloca para 1697 cm
-1

, a banda em 1603 

para 1623 cm
-1

 e a banda em 1637 para 1650 cm
-1

. 

Por causa do deslocamento de 1673 para 1697 cm
-

1
, a interação da adenina ocorre pelo grupo NH2. 
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Figura 1. Espectro infravermelho da adsorção de adenina sobre 
zeólita natural em pH 2. A deconvolução da banda da amostra de 
adenina adsorvida em pH 2,0, foi obtida no intervalo de 1590 a 
1728 cm

-1
, o melhor fitting foi com três bandas (r

2
 foi de 0,997), 

feito no programa OriginPro 8.0. 
Conclusões 

A adenina e a citosina foram as bases mais 

adsorvidas. Com os dados espectroscópicos foi 

verificado que a adenina é adsorvida pelo grupo 

NH2. Com resultados preliminares, pode-se concluir 

que a razão A/T foi próxima de 1,00 para água 

destilada e para água do mar 3,8 Ga no pH 8,0, 

sendo próximas aos seres vivos. 
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