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Resumo: A contaminação de águas de abastecimento com compostos farmacêuticos desperta cada 
vez mais a atenção do homem, isso por que os processos empregados nas estações tratamento não 
são eficientes na remoção destes poluentes, que podem atingir diretamente a população. Diante 
disso, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de adsorção a partir 
da biomassa bagaço de cana-de-açúcar para remoção do Paracetamol em águas de abastecimento. 
Os resultados obtidos mostram uma adsorção de até 61% de Paracetamol, pelo bagaço de cana-de-
açúcar. 
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INTRODUÇÃO 
 
A contaminação dos recursos hídricos com 
compostos farmacêuticos representa enorme 
risco para o meio ambiente e saúde pública

1
. 

Os compostos farmacêuticos chegam ao 
ambiente principalmente pelo lançamento em 
esgotos, sejam eles domésticos, hospitalares 
ou de indústrias farmacêuticas. Dentre as 
classes de medicamentos mais consumidas, 
estão os antiinflamatórios, em destaque o 
Paracetamol. Estudos têm mostrado que 
efeitos negativos desse fármaco podem ser 
detectados em células, órgãos, populações e 
ecossistemas

2
.  

Considerando que os processos atuais de 
tratamento de água não são eficientes para a 
completa remoção de fármacos residuais

2
, 

investigou-se neste trabalho, a utilização de 
um adsorvente natural, o bagaço de cana-de-
açúcar, para remoção do Paracetamol de 
águas de abastecimento.  
A partir desse estudo espera-se futuramente, 
que o adsorvente natural em estudo possa vir 
a substituir o carvão ativado empregado nas 
estações de tratamento de água, visto que o 
bagaço é um resíduo abundante no Brasil e 
apresenta baixo custo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Otimização do pH e tempo de agitação: 
Nesta etapa foram examinados os pHs 4, 7 e 
10, e os tempos de contato de 5 a 60 minutos. 
Os resultados demonstraram que no pH 7 
ocorreu maior  porcentagem de adsorção do 
Paracetamol (19%) e o tempo de contato de 
adsorção máxima ocorre em 20 min, acima 
desse tempo observa-se uma queda na 
adsorção, isso pode ser justificado pelo 

processo de adsorção-dessorção,  que faz 
com que a taxa de Paracetamol retida no 
material diminua. 
 
Otimização da massa de adsorvente: Foram 
variadas as massas de bagaço de 0,5 a 3,0 g. 
Os dados obtidos apontaram que a partir da 
massa de 1 g a porcentagem de remoção do 
poluente tornou-se constante, assim fixou-se a 
massa de adsorvente em 1 g, a fim de 
minimizar a geração de resíduo.  
 
Otimização da concentração: Foram 
investigadas as concentrações de 1 a 100 

µmol/L. Os dados obtidos demonstram uma 
queda na adsorção com o aumento da 
concentração.  
 
Construção da Isoterma em leito variado: A 
isoterma foi construída de acordo com o 
modelo de Langmuir (Gráfico 1 e 2).  
A capacidade máxima adsortiva (CMA) obtida 
foi de 100 µg/g de Paracetamol.  
 

 
 
Gráfico 1 – Isoterma de adsorção em leito 
variado. 
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Gráfico 2 – Isoterma de adsorção linearizada 
para leito variado. 
 
Construção da Isoterma em leito fixo: 
Tendo em vista que nas estações de 
tratamento de água os processos são 
realizados em leito fixo, optou-se também por 
determinar a CMA do Paracetamol em leito 
fixo. A partir dos dados obtidos no Gráfico 3 e 
4, observa-se uma  de CMA foi de 191 µg/g.  
 

 
 
Gráfico 3 – Isoterma de adsorção em leito fixo. 
 

 
 
Gráfico 4 – Isoterma de adsorção linearizada 
para leito fixo. 
 

 
CONCLUSÃO 
 
A partir dos resultados obtidos nas etapas de 
otimização e determinações das CMA’s em 
leito variado e fixo, pode-se perceber que o 
bagaço de cana-de-açúcar representa uma 
boa alternativa para a remoção do 
Paracetamol. 
Para os testes realizados em leito variado 
obteve-se uma CMA igual 100 µg/g de 
fármaco. Já para os testes realizados em leito 
fixo obteve-se uma CMA igual a 191 µg/g do 
fármaco. Tal fato mostra que o bioadsorvente 
apresenta maior capacidade de adsorção em 
leito fixo, como é feito em uma estação de 
tratamento por exemplo. Considerando que a 
concentração do Paracetamol no ambiente 
ocorre na ordem de µg, pode-se afirmar que o 
bioadsorvente conseguiu uma remoção 
satisfatória. Outro dado relevante foi obtido 
para o estudo com o efluente real enriquecido, 
onde o bagaço de cana-de-açúcar conseguiu 
uma remoção de Paracetamol na ordem de 
60%.  
Todos estes resultados levam a crer que o 
bagaço de cana-de-açúcar apresenta-se como 
um adsorvente potencial para a remoção de 
Paracetamol, e estimula a continuação dos 
estudos com esse bioadsorvente.  
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