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RESUMO 

A contaminação da água por fármacos têm sua ocorrência já registrada nos sedimentos, esgoto doméstico e 
águas superficiais e subterrâneas e constituem um sério problema em todo o mundo. A cafeína é um 
contaminante emergente ligado às atividades humanas e pode ser considerada representante de algumas 
classes de compostos farmacêuticos por ser utilizada na composição de diversos medicamentos. Este estudo 
explorou a capacidade de adsorção de cafeína (CAF) a partir de uma solução aquosa por nanolâminas de 
óxido de grafeno (GO). O material foi sintetizado pelo método de Hummers modificado e posteriormente 
caracterizado quanto à sua estrutura e morfologia de superfície para avaliar seu potencial para aplicação na 
adsorção da CAF. Os efeitos de parâmetros como do tempo de adsorção, pH da solução e massa de GO 
foram estudados e otimizados. Além disso, a cinética de adsorção foi investigada utilizando os modelos de 
pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem. O estudo da influência do pH na capacidade de adsorção 
revelou melhores resultados trabalhando com soluções de pH ácido, enquanto que a avaliação do efeito da 
massa de GO na capacidade de adsorção evidenciou uma maior capacidade de adsorção utilizando massas 
menores de adsorvente. Os dados experimentais de equilíbrio foram bem ajustados ao modelo cinético de 
pseudoprimeira ordem. O GO apresentou bons resultados na adsorção da CAF e potencial para estudos 
posteriores de adsorção com fármacos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: adsorvente de carbono; fármaco; remoção. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Os recursos hídricos superficiais e subterrâneos estão sob a ameaça da poluição 

devido as atividades antrópicas, ao uso intensivo e a ocupação inadequada. Estes fatores 
têm aumentado o risco de contaminação das águas, especialmente em torno de 
comunidades industriais e residenciais. Dentre os principais poluentes encontrados na água 
destacam-se os fármacos, uma classe de contaminantes emergentes de elevado risco 
amplamente utilizados em todo o mundo (Rissato, 2004).  

Os fármacos são um conjunto de substâncias sintéticas ou naturais que podem ser 
encontradas com prescrição ou de venda livre e utilizadas para tratar distúrbios humanos 
(Teixeira-Lemos et al., 2018). A definição se estende a compostos veterinários e a drogas 
lícitas também (Daughton e Ternes, 1999; Boxall et al., 2012). Eles incluem compostos 
como analgésicos, antibióticos, antiinflamatórios, betabloqueadores, antidepressivos, 
antiepiléticos, hormônios sintéticos entre outros (Teixeira-Lemos et al., 2018). 

A contaminação da água por fármacos têm sua ocorrência, tanto de uso humano 
como de uso veterinário, nos sedimentos, esgoto doméstico e águas superficiais e 
subterrâneas e constituem um sério problema em todo o mundo (Kolpin et al., 2004). Os 
fármacos podem atingir as redes de esgoto por meio do lançamento de águas cinzas 
(provenientes de chuveiros, lavatórios e lavanderias), águas negras (excretas de indivíduos 
que podem conter medicamentos de uso oral e hormônios) e descarte, nas instalações 
sanitárias, de medicamentos não usados ou vencidos (Aquino et al., 2013; Li et al., 2014; 
Sui et al., 2015). Desta forma, uma grande variedade de diferentes compostos tem sido 
identificada em efluentes de ETEs, corpos d’água e, menos frequentemente, em água para 
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consumo humano (Sodré et al., 2010; Tambosi et al., 2010; Jelic et al., 2011; Aquino et al., 
2013; Dafouz et al., 2018). 

Algumas drogas incluindo ibuprofeno, diclofenaco, propifenazona e cafeína são 
encontradas em maiores concentrações em corpos d’água, devido sua grande utilização 
(Carmalin Sophia et al., 2016). A cafeína (CAF) (1,3,7 trimetilxantina) é um contaminante 
emergente ligado às atividades humanas e seu consumo diário total varia em todo o mundo. 
As maiores concentrações estão no café e na formulação de medicamentos; em uma xícara 
de café (150 mL) há de 40 a 150 mg de CAF (Gracia-Lor et al., 2017) e quando associado 
a formulações de analgésicos/antitérmicos a CAF presente em doses de 30 a 200 mg (por 
comprimido/cápsula) (Derbyshire e Abdula, 2008; Tavares e Sakata, 2012). Desta forma a 
CAF pode ser considerada representante de algumas classes de compostos farmacêuticos 
por ser utilizada na composição de diversos medicamentos (Peeler et al., 2006). Assim, 
considerando a ingestão de bebidas e comidas que apresentam CAF em sua composição, 
provavelmente esta é uma das drogas mais consumida mundialmente (Dafouz et al., 2018). 

Vários estudos mostram que a CAF é um bom agente indicador de contaminação 
antropogênica em diversas matrizes como águas de rios, de reservatórios, ou águas de 
estuário atuando como indicador de contaminação fecal (Buerge et al., 2003; Peeler et al., 
2006) e também é tida como um marcador químico para a poluição de águas superficiais 
através da presença de outros compostos farmacêuticos (Buerge et al., 2003; Glassmeyer 
et al., 2005; Fekadu et al., 2019) de forma que a detecção dessa substância pode indicar a 
contaminação de uma matriz ambiental. 

Como resultado de sua presença expressiva e, uma vez que a espécie humana a 
excreta e consome com grande frequência, a CAF têm sido encontrada mundialmente com 
grande frequência tanto em águas superficiais (Waiser et al., 2011) quanto águas 
subterrâneas (Ternes et al., 2001; Teijon et al., 2010). A CAF também tem sido detectada 
como componente majoritário em efluentes hospitalares e estações de tratamento de 
esgotos (Yang et al., 2011; Kosma et al., 2014; Fekadu et al., 2019). 

Os tratamentos convencionais para obtenção de água potável utilizados 
mundialmente são os processos de coagulação-floculação seguidos por sedimentação, 
filtração e desinfecção. No entanto, o processo convencional de tratamento de água não é 
suficiente para a remoção adequada de micropoluentes de águas superficiais e 
subterrâneas como a CAF, por exemplo (Rivas et al., 2012). Neste cenário, a adsorção 
surge como técnica bastante consolidada para o tratamento de água em relação a uma 
ampla variedade de micropoluentes orgânicos (Álvarez-Torrellas et al., 2017). Adsorventes 
como o carvão ativado na forma de pó, fibras e granular, são conhecidos como efetivos 
para remoção de contaminantes presentes na água. Porém, devido ao alto custo do carvão 
ativado e sua dificuldade de regeneração, outros adsorventes como terra diatomácea, 
zeólitas, óxido de ferro, sílicas e outros têm sido estudados como materiais alternativos. 

O óxido de grafeno (GO) pode ser considerado o material do futuro e têm chamado 
a atenção ao longo dos últimos anos, que se diferencia devido à presença de vários grupos 
funcionais que contêm oxigênio obtido pela esfoliação química do grafite. Para este 
composto o grafeno serve como suporte para ancorar uma variedade de grupos reativos de 
oxigênio em sua superfície, tais como o carboxila (-COOH), carbonila (-C=O), epóxi (-O-) e 
hidroxila (-OH). Com tais características, exibe enrugamentos e empilhamentos em escala 
nanométrica, podendo influenciar acentuadamente a reatividade local devido a deformação 
e curvatura demonstrando potencial para aplicação na remoção de micropoluentes. 

Considerando a importância do tema este estudo tem como objetivo sintetizar 
nanolâminas de óxido de grafeno, caracterizar o material sintetizado e realizar um estudo 
da capacidade de adsorção de CAF utilizando como adsorvente o GO analisando 
complementarmente a influência de fatores como pH e massa de adsorvente no potencial 
de adsorção do material além de estudar a cinética de adsorção deste contaminante no 
material sintetizado. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A pesquisa foi dividida nas etapas de preparação e caracterização do adsorvente e 

ensaios de adsorção da solução de CAF. 
 

2.1 PREPARO DA SOLUÇÃO CONTAMINANTE 

 
A solução sintética foi preparada para os ensaios em batelada de adsorção, a partir 

de produtos comerciais adquiridos com elevado grau de pureza, CAF (99,8% P.A). A 
solução, com concentração pré-definida de 50 mg L-1, foi preparada adicionando-se o 
contaminante em água ultrapura (sistema Milli-Q®, Millipore) e submetida à agitação em 
agitador magnético, por um período de 10 minutos até completa dissolução do mesmo. 

 
2.2 IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE PRODUÇÃO DO GO 

 
A técnica de produção do grafeno (GO) foi implementada baseada no Método de 

Hummers modificado (Hummers e Offeman, 1958; Kovtyukhova et al., 1999) para 
estabelecer as condições ótimas para produção do óxido de grafeno. 

 
2.3 Caracterização 

 
Os materiais desenvolvidos foram caracterizados quanto à sua estrutura por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com Microscópio Superscan SS550 
(Shimadzu), com as amostras recobertas com uma fina camada de ouro, e Microscopia 
Eletrônica de Transmissão (MET) utilizando Microscópio JEOL JEM-1400 de 120 kV com 
as amostras depositadas em porta amostras de Cu (CF200-Cu, EMS). 

 
2.4 PROCESSO DE ADSORÇÃO E CONDIÇÕES ÓTIMAS DE OPERAÇÃO 

 
Estudos em batelada foram realizados conforme estudo de Gupta et al. (2011), os 

parâmetros considerados para o estudo foram o tempo de contato e a influência do pH e 
da massa de adsorvente. Para o estudo de adsorção foi utilizado os material adsorvente 
desenvolvido. 

Para os estudos cinéticos, uma série de frascos com volume de 40 mL da solução 
de cafeína foram mantidos em temperatura e pH constantes. O pH da solução foi mantido 
constante pela adição de NaOH e HCl 0,1M. As amostras foram agitadas em agitador orbital 
com controle de temperatura. 

Na avaliação do tempo de contato com o material adsorvente e a solução 
contaminada, a cada tempo previamente determinado foi retirado uma alíquota da amostra 
para análise do contaminante. Após a retirada da alíquota filtrou-se a amostra em 
membranas de acetato de celulose a 0,45 µm e analisou-se em espectrofotômetro (λ = 272 
nm). 

As capacidades de adsorção, qe (mg g-1) da cafeína pelo adsorvente desenvolvido 
foi calculada pela Equação 1 (Gupta et al., 2011). 

 

𝑞𝑒 =  
(𝐶0 − 𝐶𝑒) 𝑉

𝑚
 

(1) 

 
Onde C0 e Ce são as concentrações inicial e final de equilíbrio do contaminante (mg 

L-1), V é o volume de solução (L) e m, a massa de adsorvente (g). 
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Assim, a partir dos resultados experimentais obtidos foram desenvolvidos gráficos 
da capacidade de adsorção (qe) versus o tempo (t). Além disso, para explicar o mecanismo 
cinético os modelos de pseudoprimeira ordem e de pseudossegunda ordem foram usados. 

 
3 RESULTADOS 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE 

 
A caracterização do adsorvente sintetizado faz-se necessária para se possa garantir 

a eficiência do processo de produção do adsorvente e o máximo aproveitamento potencial 
do material desenvolvido no processo de adsorção. As micrografias das nanolâminas de 
GO sintetizadas estão apresentadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Micrografias do óxido de grafeno (a) MEV e (b) MET 

Fonte: Autor 
 
Ao observar a Figura 1 (a) pode-se verificar que o GO apresenta uma estrutura de 

escamas e multicamadas dobradas. É possível observar também estruturas menores 
semelhantes a folhas amassadas, que são as estruturas típicas de nanofolhas de GO. 
Estruturas similares foram encontradas em micrografias obtidas por Yao et al. (2014) e 
(Konicki et al., 2017) que utilizaram a mesma metodologia empregada neste trabalho para 
a produção deste material. As áreas escuras Figura 1 (b) correspondem ao empilhamento 
das lâminas de óxido grafeno com alguns grupos funcionais de oxigênio, enquanto que as 
áreas de maior transparência, indicam filmes muito finos de algumas camadas de GO 
resultantes da etapa de esfoliação (Stobinski et al., 2014).   

Ainda, é possível verificar nas duas micrografias muitas dobras nas folhas de GO, 
confirmando a natureza ondulada do material (Saiphaneendra et al., 2017). 

 
3.2 EFEITO DO pH 

 
O efeito do pH da solução inicial na capacidade de adsorção no equilíbrio foi 

investigada em uma concentração fixa de contaminante e temperatura ambiente em 
ensaios de 24 horas. O efeito do pH inicial na capacidade de adsorção para o contaminante 
em relação a capacidade de adsorção (qe) da CAF é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: Capacidade de adsorção da cafeína em pH 4, 7 e 10 (T = 25°C, C0 = 50 mg L-1, 

m = 0,001 g) 

 
No que diz respeito ao pH da solução de trabalho (Figura 2) nota-se que o pH inicial 

da solução afetou a capacidades de adsorção da CAF de forma que, para este 
contaminante, o pH mais ácido (pH 4), apresentou resultados de capacidade de adsorção 
superiores se comparado às encontradas em solução neutra (pH 7) e em solução alcalina 
(pH 10), saindo de 132,4 mg g-1 e reduzindo para 108,9 mg g-1 e 102,1 mg g-1, 
respectivamente. Isso é um indicativo de que a disponibilidade dos sítios de adsorção para 
as moléculas dos contaminantes é reduzido à medida que o pH aumenta. Este 
comportamento corroboram com resultados encontrados por Boivin et al. (2005) e Ertli et 
al. (2004).  

Como já observado, a alteração do pH para a condição ácida a capacidade de 
adsorção aumentou e isso pode ser atribuído às interações eletrostáticas que ocorreram 
entre de CAF e o GO em função do pKa do contaminante. Assim, quando pH < pKa a 
molécula de fármaco apresenta-se como uma espécie protonada, de forma análoga, em pH 
> pKa esta apresenta-se como uma espécie de carga negativa (Licona et al., 2018), como 
para a adsorção de CAF o pKa é maior que o pH natural da solução (pKa = 14,0) a CAF 
apresenta-se como uma molécula protonada e adsorve mais facilmente através de 
interações eletrostáticas de neutralização de cargas no adsorvente negativo. 

Desta forma, a utilização do pH 4 nos ensaios se faz mais viável uma vez que se 
deseja maximizar a capacidade de adsorção do fármaco pelo adsorvente sintetizado. 

 
3.3 EFEITO DA MASSA 

 
O efeito da massa de adsorvente na capacidade de adsorção do material também 

foi avaliado, para o ensaio foi utilizado o pH 4, já estudado como ideal para maximizar a 
capacidade de adsorção em ensaios de 24 horas. Os dados de capacidade de adsorção 
em função da massa de adsorvente na remoção da CAF é apresentada na Figura 3. 

 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro 

de 2019 

 
Figura 3: Capacidade de adsorção da CAF em função da massa de adsorvente (T = 25°C, 

pH = 4, C0 = 50 mg L-1) 

 
Ao analisar a Figura 3 é possível observar uma capacidade de adsorção máxima de 

cerca de 110 mg g-1 e 27 mg g-1 para a massa de 0,001 g e 0,05 g de adsorvente 
respectivamente. Pode-se observar que a medida que a massa do GO aumentou, os 
valores para capacidade de adsorção (qe) da cafeína diminuíram, mesmo com a 
concentração inicial constante do contaminante. Esta característica deve-se especialmente 
a uma maior disponibilidade de locais de ligação para adsorção (Fontecha-Cámara et al., 
2008; Saha et al., 2010).  Assim, com o intuito de se obter o maior qe, ou seja, a maior 
eficiência do adsorvente utilizado no processo de adsorção, a massa ideal para adsorção 
da cafeína foi 1 mg de adsorvente, uma vez que massas superiores podem acarretar em 
uma minimização da capacidade de adsorção. 

 
3.4 ESTUDO CINÉTICO 

 
A cinética é uma etapa importante para a compreensão do processo completo de 

adsorção. Nesse sentido, os ajustes dos modelos pseudoprimeira ordem e 
pseudossegunda ordem são apresentados na Figura 4 e os parâmetros ajustados para os 
modelos cinéticos avaliados estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Resultados de parâmetros cinéticos e ajustes aos modelos estudados para CAF a 25 ºC  

Modelos 
Concentração inicial de CAF (mg L-1) 

50 

qe experimental (mg g -1) 108,9 

Pseudoprimeira Ordem  

K1 (min-1) 0,005 
qe calculado (mg g -1) 111,0 

R2 0,979 

Pseudossegunda Ordem  

K2 (g mg-1 min-1) 0,0005 
qe calculado (mg g -1) 119,0 

R2 0,963 
*K1 constante cinética de pseudoprimeira ordem e K2 constante cinética de pseudossegunda ordem.  
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Figura 4: Cinética de adsorção da cafeína (T = 25°C, pH = 7, C0 = 50 mg L-1, m = 0,001 g) 

  
Ao analisar a Figura 4 verifica-se que o processo de adsorção ocorreu 

gradativamente até o tempo de 12 horas sendo a partir deste período a velocidade de 
adsorção diminuiu estabelecendo assim o equilíbrio. A partir desta analise cinética, pôde-
se verificar que a adsorção do contaminante foi bem-sucedida a para o adsorvente GO 
utilizado uma vez que onde foi possível observar a máxima capacidade de adsorção de 
108,9 mg g-1. A partir do estudo gráfico, é possível perceber que houve uma boa 
concordância entre os dados experimentais e os modelos teóricos ajustados.  

Analisando a Tabela 1, pode-se observar que o modelo cinético que melhor descreve 
o mecanismo de adsorção por meio dos dados experimentais foi o modelo de 
pseudoprimeira ordem, conforme os valores dos coeficientes de determinação R2 e também 
menor dispersão dos dados. Além disso, o valor de qe teórico calculado do modelo de 
pseudoprimeira ordem é o que mais se aproxima do experimental, evidenciando que tal 
ajuste é o mais adequado para descrever o comportamento dos dados experimentais 
evidenciando o efeito de adsorção entre as lâminas em empilhamentos por camada. De 
forma similar Delgado et al. (2019) descrevem a adsorção de compostos farmacêuticos por 
adsorventes derivados de carbono melhor representadas pelo modelo de pseudoprimeira 
ordem, também Taoufik et al. (2019) descrevem a adsorção de fármacos por carvão ativado 
puro e modificado com TiO2 como sendo melhor descritos pelo modelo de pseudoprimeira 
ordem. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
No presente estudo, foi avaliado o potencial de adsorção de CAF utilizando como 

adsorvente nanolâminas de GO. Foi possível sintetizar satisfatoriamente o GO através do 
método proposto e a caracterização do material evidenciou uma estrutura em camadas, 
com algumas rugas, transparente e com camadas de folhas empilhadas, similar ao 
observado em literatura para o material. A partir da síntese foi observado o potencial para 
desenvolvimento do processo de adsorção. O estudo da influência do pH revelou melhores 
resultados trabalhando com soluções de pH mais baixo (pH = 4), e a avaliação do efeito da 
massa de GO na capacidade de adsorção evidenciou que a menor massa avaliada (1 mg) 
fornecia a maior capacidade de adsorção. Complementarmente, realizou-se um estudo da 
capacidade de adsorção de CAF e a cinética de adsorção foi investigada de modo que os 
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dados experimentais foram melhor descritos pelo modelo cinético de pseudoprimeira 
ordem. O equilíbrio do material foi observado em 12 horas de ensaio com 108,92 mg g-1 de 
capacidade máxima de adsorção, mostrando-se como um bom material adsorvente. 
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