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Resumo: No presente estudo, avaliou-se a esponja natural como bioadsorvente para a remoção de 
paracetamol em águas de abastecimento. Foram otimizados os parâmetros pH, tempo de agitação, 
massa do adsorvente e concentração da solução de Paracetamol para os experimentos em batelada 
e, massa do adsorvente, concentração da solução de Paracetamol e vazão para os experimentos em 
coluna de percolação. Dessa forma, pôde-se obter uma maior remoção de Paracetamol e a 
capacidade máxima adsortiva da esponja natural empregando o modelo matemático de Langmuir. Os 
melhores parâmetros obtidos para uma maior adsorção de Paracetamol pelo bioadsorvente foram: 
Em batelada: pH = 7, tempo de agitação = 5 minutos, massa do adsorvente = 1 g e concentração da 
solução de Paracetamol = 80 µM. Em coluna de percolação: massa do adsorvente = 3 g, 
concentração da solução de Paracetamol = 80 µM e vazão = 3 mL/min. A capacidade máxima 
adsortiva da esponja natural obtida em para os experimentos em batelada e coluna de percolação foi 
de 116 e 20 µg/g, respectivamente. Logo, a esponja natural pode ser empregada em estações de 
tratamento, uma vez que a concentração de Paracetamol em águas de abastecimento encontra-se na 
ordem de µg/L.     
 
Palavras-chave: Bioadsorventes, paracetamol, adsorção, águas de abastecimento. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O crescimento industrial e populacional, bem 
como a falta de consciência por parte da 
população com o meio ambiente vem 
ocasionando uma grande degradação dos 
recursos hídricos. Fármacos, como por 
exemplo, o Paracetamol, provenientes de 
efluentes industriais (STACKELBERG et al., 
2004) e excretados por humanos estão 
presentes em lençóis freáticos, estações de 
tratamento de efluentes e águas de 
abastecimento (WILLIAMS et al., 2006). Dessa 
forma, faz-se necessário o desenvolvimento 
de um método eficiente e economicamente 
viável para a remoção deste contaminante. A 
adsorção é um processo de remoção 
vantajoso por ser eficaz e econômico 
(RAMESH et al, 2005), principalmente quando 
se utiliza bioadsorventes. Além disso, o 
emprego de bioadsorventes contribui para 
diminuir a contaminação por resíduos, uma 
vez que este material que seria descartado e 
não possuiria nenhuma utilidade é 
aproveitado. A esponja natural é abundante no 
Brasil e possui um baixo custo. Neste trabalho, 
utilizou-se a esponja natural como 

bioadsorvente para a remoção de Paracetamol 
em águas de abastecimento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Construiu-se o Espectro de Varredura da 
solução de Paracetamol 80 µM. A maior 
absorbância do Paracetamol ocorreu no 
comprimento de onda de 250 nm. 
Experimentos em batelada: Otimização do 
pH: A melhor adsorção de Paracetamol pela 
esponja natural ocorreu nos pHs 7 e 10. 
Considerando que este trabalho visa à 
remoção do Paracetamol em estações de 
tratamento de água e que de acordo com 
CONAMA 357/2005 o pH da água de 
abastecimento deve estar entre 6-8, optou-se 
em realizar os experimentos em pH 7. 
Otimização do tempo de agitação: A melhor 
adsorção de Paracetamol pela esponja natural 
ocorreu no tempo de agitação de 5 minutos. 
Otimização da massa do adsorvente: Para 
massas superiores a 1,0 g, a porcentagem de 
adsorção é praticamente constante. Dessa 
forma, optou-se por utilizar 1,0 g de esponja 
natural nos experimentos, pois, assim, diminui-
se a quantidade de resíduos gerados. 
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Otimização da concentração da solução de 
Paracetamol: A adsorção do Paracetamol 
diminui com o aumento da concentração da 
solução. Com esses dados, foi possível a 
construção da Isoterma de adsorção de 
Paracetamol pela esponja natural (Figura 1). 
Linearizando-se a Isoterma (Figura 2), 
determinou-se a capacidade máxima adsortiva 
da esponja natural para os experimentos em 
batelada, ou seja, a quantidade máxima 
adsorvida de Paracetamol por massa de 
adsorvente. A capacidade máxima adsortiva 
foi de 0,116 mg/g (116 µg/g).  
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Figura 1 – Isoterma de adsorção de 
Paracetamol pela Esponja Natural nos 
experimentos em batelada. 
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Figura 2 – Isoterma Linearizada de Adsorção 
de Paracetamol pela Esponja Natural nos 
experimentos em batelada. 
 
Experimentos em coluna de percolação: 
Otimização da massa do adsorvente: Com o 
aumento da massa houve aumento na 
adsorção. A maior adsorção ocorreu em 3 
gramas de adsorvente. A medida que se 
aumenta a massa do adsorvente, aumenta-se 
a quantidade de sítios ativos, elevando, assim, 
a adsorção do paracetamol. Otimização da 
concentração da solução de Paracetamol: O 
aumento da concentração da solução de 
Paracetamol diminui a adsorção. Otimização 
da vazão: O aumento da vazão diminui a 
adsorção. Tal fato é justificado devido ao 
menor tempo de contato entre o bioadsorvente 
e o paracetamol em vazões maiores. 
Construção da Isoterma: A isoterma de 

adsorção de Paracetamol pela esponja natural 
é vista na Figura 3. Linearizando-se a 
Isoterma (Figura 4), determinou-se a 
capacidade máxima adsortiva da esponja 
natural para os experimentos em coluna de 
percolação, encontrando-se um valor de 0,02 
mg/g (20 µg/g). 
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Figura 3 – Isoterma de adsorção de 
Paracetamol pela Esponja Natural na Coluna 
de Percolação. 
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Figura 4 – Isoterma Linearizada de Adsorção 
de Paracetamol pela Esponja Natural na 
Coluna de Percolação. 
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