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Resumo 

A cafeína é um contaminante emergente farmacologicamente ativo, nocivo a algumas espécies de peixes e anfíbios. 

Uma vez que a substância não é completamente removida da água por meio de técnicas usuais, como tratamento 

alternativo, foi proposta a adsorção da cafeína em um sistema de leito fixo e utilizando como adsorvente a argila Verde-

lodo calcinada. Avaliou-se a influência da vazão de operação e da concentração inicial de cafeína na eficiência de 

remoção do composto. Os modelos de Thomas, Yoon e Nelson e Yan e colaboradores foram ajustados às curvas de 

ruptura obtidas, sendo que os dois primeiros apresentaram os ajustes mais satisfatórios para tempos de operação mais 

longos, e o último para tempos de operação mais curtos. 
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Introdução 
Estudos recentes indicam que a cafeína detectada em 
corpos d'água é nociva a algumas espécies. Processos 
adsortivos têm se mostrado mais eficazes na remoção 
de compostos farmacêuticos do que os tradicionais.1 
Este projeto propõe um sistema de adsorção de cafeína 
em leito fixo utilizando como adsorvente a argila Verde-
lodo calcinada: adsorvente abundante, de baixo custo e 
que apresenta afinidade com a cafeína. 2 

Resultados e Discussão 
A Tabela 1 apresenta os dados de eficiência das curvas 
de ruptura obtidas. A Figura 1 exibe a curva de ruptura e 
os ajustes matemáticos obtidos a 1 mL/min e 0,2 mmol/L. 
Tabela 1. Dados de eficiência de remoção de cafeína em 
sistema de leito fixo. 3 

Q 
(mL/min) 

C0 

(mmol/L) 

qu 
(mmol/g) 

qt 
(mmol/g) 

hZTM 
(cm) 

REMu 
(%) 

REMt 
(%) 

5 1,0 0,026 0,196 12,14 99,9 29,0 
3 1,0 0,069 0,209 9,36 98,7 32,8 
1 1,0 0,122 0,219 6,19 100,0 47,9 
1 0,6 0,087 0,188 7,51 95,2 59,5 
1 0,2 0,086 0,152 6,05 100,0 66,1 

Figura 1. Resultados obtidos a 1 mL/min e 0,2 mmol/L.3 

 
A Tabela 1 permite observar que, até a ruptura dos 
sistemas, as porcentagens de remoção são próximas de 
100%. Menores valores de hZTM foram obtidas para 
menores vazões. A Figura 1 mostra que o tempo de 
ruptura para o sistema de adsorção estudado foi de 
cerca de 150 horas. A Tabela 2 apresenta os valores de 
R² e AICC dos ajustes matemáticos dos modelos de 

Thomas, Yoon e Nelson e Yan e colaboradores aos 
dados experimentais.  
Tabela 2. Parâmetros dos ajustes dos modelos 
matemáticos de adsorção em leito fixo.3 

Modelo 

Vazão (mL/min) 

5 3 1 1 1 

Concentração de alimentação (mmol/L) 

1,0 1,0 1,0 0,6 0,2 

Thomas 
R² 0,975  0,977  0,998  0,998  0,990  

AICC - 234,1 - 245,7 - 372,1 - 381,7 - 332,3 

Yoon e 
Nelson 

R² 0,975  0,977 0,998  0,998  0,990  

AICC - 234,1  - 245,7  - 372,1  - 381,7  - 332,3  

Yan et 
al. 

R² 0,997 0,997 0,999 0,993 0,988 

AICC - 328,3 - 341,8 - 414,7 - 314,6 - 326,3 

Com base nos valores de R² e AICC, os modelos de 
Thomas e Yoon e Nelson foram mais preditivos para 
menores vazões de operação e o de Yan e 
colaboradores para maiores vazões de operação. 

Conclusões 
A argila Verde-lodo calcinada é um adsorvente promissor 
para ser estudado na remoção de cafeína presente em 
água. Esse fato foi evidenciado pela elevada taxa de 
remoção útil (REMu) e pelo elevado tempo de ruptura 
obtido a 1 mL/min e 0,2 mmol/L. 
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