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Resumo: A contaminação proveniente de inúmeros poluentes, inclusive fármacos como o 
Paracetamol, gera inúmeros riscos de saúde à população. Com isso, é necessário um método de 
remoção de tais contaminantes. A adsorção é um método eficiente e barato, principalmente quando 
se utiliza bioadsorventes, como, por exemplo, o coco após o consumo é um resíduo bastante 
abundante no Brasil, especialmente em regiões litorâneas. Dessa forma, o objetivo do presente 
trabalho é utilizar o mesocarpo de coco como bioadsorvente para a remoção de Paracetamol em 
águas de abastecimento. Para isso, foram realizados experimentos em Leito Sob Agitação (LSA) e 
Leito Fixo (LF) a fim de se obter a Capacidade Máxima Adsortiva (CMA) do mesocarpo de coco em 
relação ao Paracetamol para ambos os sistemas. A CMA em LSA (CMALSA) e a CMA em LF (CMALF) 
foram de 382,18 e 127,65 g/g, respectivamente. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O aumento da urbanização e 
industrialização e a não consciência de parte 
da população com o meio ambiente vem 
ocasionando uma grande degradação dos 
recursos hídricos gerando riscos para a saúde 
pública. Compostos farmacêuticos, como o 
Paracetamol, oriundos 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), sendo, assim, necessário o 
desenvolvimento de um método eficiente e 
economicamente viável para a remoção deste 
contaminante. A adsorção se destaca por ser 
um método de remoção vantajoso, eficaz e 
econômico, principalmente quando se utiliza 
bioadsorventes (BELISÁRIO, 2010). Além 
disso, o emprego destes materiais contribui 
para diminuir a contaminação por resíduos. O 
coco, após consumido, é um resíduo 
abundante no Brasil, principalmente em 
regiões litorâneas. Nesse sentido, o objetivo 
deste trabalho foi realizar um estudo da 
utilização do mesocarpo de coco como 
bioadsorvente para a remoção de Paracetamol 
em águas de abastecimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Leito Sob Agitação (LSA) 
Após a realização dos experimentos e 
otimização das variáveis, verificou-se que a 
maior adsorção do Paracetamol pelo 
mesocarpo de coco ocorreu no pH 10, tempo 
de agitação de 20 minutos e 0,5 g de massa 
do bioadsorvente. Na otimização da 
concentração, observou-se que à medida que 
se aumentava a concentração de 
Paracetamol, a adsorção diminuía. Tal 
fenômeno ocorre, possivelmente, pois, com o 
aumento da concentração da solução do 
fármaco há um aumento da agregação entre 
as moléculas do Paracetamol, diminuindo, 
assim, a adsorção (BELISÁRIO, 2010).  
A partir dos resultados obtidos na otimização 
da concentração de Paracetamol, pôde-se 
calcular a isoterma de adsorção de acordo 
com o modelo matemático de Langmuir. 
Linearizando-se a isoterma de adsorção 
(Figura 1) e calculando o inverso do 
coeficiente angular, é possível obter a 
Capacidade Máxima Adsortiva (CMA) do 
mesocarpo de coco em relação ao 
Paracetamol em LSA (CMALSA). A CMALSA foi 
de 382,18 g/g. 
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Figura 1 – Isoterma de adsorção linearizada 
do Paracetamol pelo mesocarpo de coco em 
LSA. 
 
Leito Fixo (LF) 
Após a realização dos experimentos, verificou-
se que a maior adsorção do Paracetamol pelo 
mesocarpo de coco ocorreu em 3,0 g de 
massa do bioadsorvente. Na otimização da 
concentração, da mesma maneira que em 
LSA, em LF observou-se que à medida que se 
aumentava a concentração de Paracetamol, a 
adsorção diminuía.  
Utilizando os resultados obtidos na otimização 
da concentração de Paracetamol, calculou-se 
a isoterma de adsorção de acordo com o 
modelo matemático de Langmuir. 
Linearizando-se a isoterma de adsorção 
(Figura 2) e calculando o inverso do 
coeficiente angular, é possível obter a CMA do 
mesocarpo de coco em relação ao 
Paracetamol em LF (CMALF). A CMALF foi de 
127,65 g/g. 
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Figura 2 – Isoterma de adsorção linearizada 
do Paracetamol pelo mesocarpo de coco em 
LF. 
 
CONCLUSÃO 
 
No presente trabalho, realizaram-se 
experimentos em LSA e em LF, a fim de se 

obter a CMALSA e a CMALF. Considerando-se 
que a concentração de Paracetamol presente 
em águas de abastecimento, encontra-se na 
ordem de µg/L, o mesocarpo de coco 
apresentou, tanto em LSA quanto em LF, 
CMAs relevantes de 382,18 e 127,65 µg/g, 
respectivamente. 
Com estes resultados a utilização do 
mesocarpo de coco em estações de 
tratamento de água é promissora, motivando a 
continuidade de pesquisas para a utilização 
deste bioadsorvente na remoção de diversos 
poluentes presentes em recursos hídricos 
como fármacos, corantes, metais, entre 
outros. 
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