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Introdução 

Produtos farmacêuticos são contaminantes 
emergentes por sua disposição no ambiente, 
principalmente em ambientes aquáticos. A cafeína 
tem despertado muita atenção por ser um alcalóide 
de xantina amplamente usada como estimulante, 
presente em alimentos, bebidas, medicamentos. 
Muitas vezes, essa substância não é 
completamente metabolizada pelo organismo, é 
então despejada em esgotos e/ou estação de 
tratamento de águas residuais, que não a removem 
por métodos convencionais de purificação. Nesse 
contexto, esse trabalho consiste na preparação e 
caracterização (espectroscopia na região do 
Infravermelho (IV), análises térmicas (TG e DTA), 
difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de 
varredura (MEV)) de saponita, argila da classe da 
esmectita, funcionalizada com grupamentos amino, 
e aplicada na adsorção da cafeína presente em 
soluções aquosas. Os estudos de adsorção foram 
divididos em cinético e de equilíbrio, e os dados 
foram ajustados por vários modelos matemáticos. 

Resultados e Discussão 

A saponita natural (Cabañas, Espanha) foi 
purificada por sedimentação e funcionalizada, em 
seguida, por hidrólise do alcóxido 3-aminopropil-
trietóxissilano em meio aquo-etanólico 
(saponita:APTS = 4,5:1 m/m) utilizando HCl como 
catalisador durante 24 horas. O material foi lavado 
com água destilada, e seco em estufa a 50°C. 
Denominou-se a saponita purificada e a 
funcionalizada como SAP e SAP-APTS. Nas curvas 
termogravimétricas, a argila apresentou duas 
perdas de massas principais: a primeira, 25-250°C, 
11%), atribuída a perda de moléculas de água 
adsorvidos no argilomineral, uma segunda perda 
(400-890°C, 7%), referente desidroxilação da 
saponita. As duas perdas foram referentes a 
processos endotérmicos e ainda, indicou a presença 
de um pico exotérmico, sem perda de massa, a 
910°C, referente a um rearranjo da saponita 
formando a enstatita. O material SAP-APTS 
apresentou as mesmas perdas características da 
argila purificada, e outra perda de massa (192-

670°C, 10%), em duas etapas, indicando que o 
organossiliano está presente em regiões diferentes 
da argila, tais como superfície e espaço basal da 
saponita. Os resultados de DRX comprovaram que 
a argila foi eficientemente purificada. A 
funcionalização com o APTS ocorreu no espaço 
interlamelar, pois houve um aumento nos valores 
das distâncias basais (001) de 14,68 Å da saponita 
para 18,40 Å para a saponita funcionalizada. Os 
espectros de IV dos materiais apresentaram 
modificações que evidenciam a funcionalização no 
espaço interlamelar da saponita: a banda na região 
de 3684 cm
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organossilano é confirmada pelas bandas na região 
de 2800-2920 cm
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 foi atribuída a vibração Si-O-Si, o que 
indica a presença de sílica. Nas imagens de MEV, 
as partículas antes e após funcionalização são 
similares com tamanhos da ordem 20-100 μm.  
Os estudos de adsorção evidenciaram que a 
modificação foi fundamental para o desempenho do 
material. A SAP-APTS apresentou uma capacidade 
de adsorção de 76,6 mg/g em 4 horas. Nos estudos 
cinéticos, o material se ajustou melhor ao modelo de 
pseudo-segunda ordem, por outro lado no estudo de 
equilíbrio os materiais ajustaram-se aos modelos de 
Freundlich, Langmuir e Sips. A isoterma obtida foi 
classificada como do grupo L-3. Experimentos foram 
realizados com a saponita natural, porém a mesma 
não apresentou afinidade com a cafeína. 

Conclusões 

Esse trabalho retratou a funcionalização da argila 
saponita natural com grupamentos aminopropil que 
foi comprovada pelas técnicas de caracterização 
empregadas. Os estudos de adsorção com a 
cafeína comprovaram a capacidade adsorvente da 
argila funcionalizada. 
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