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Resumo - A evidência de fármacos e metais presentes em estações de tratamento de água aliada a ineficiência 

dos processos utilizados para a remoção dos mesmos têm despertado o interesse de pesquisadores no que diz 

respeito ao desenvolvimento de novos métodos de tratamento capazes de remover esses contaminantes. Dentre 

estes destacam-se os processos adsortivos que empregam como material adsortivo o carvão ativado e 

adsorventes naturais, sendo estes últimos de grande destaque já que são produtos de grande disponibilidade e 

baixo custo. Dentre os adsorventes naturais mais utilizados destaca-se o vermicomposto, material que tem se 

mostrado eficaz na remoção de metais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do 

vermicomposto na remoção de paracetamol. Tendo em vista que o paracetamol não é encontrado isoladamente, o 

presente trabalho propôs, também, avaliar a influência do metal chumbo no processo adsortivo.  
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INTRODUÇÃO 

O desordenado crescimento industrial e populacional tem exposto os recursos hídricos a 

diversas substâncias nocivas. Como pesticidas, metais, corantes, fármacos, entre outros [1]. 

Nos últimos anos, os fármacos têm recebido grande atenção, pois incluindo seus metabólitos e 

conjugados, são excretados principalmente na urina ou fezes, sendo constantemente 

encontrados em esgotos domésticos, industriais e hospitalares [2].  

A grande complexidade e diversidade dos efluentes aquáticos têm despertado o 

desenvolvimento de tecnologias de baixo custo, que atuem em um tempo curso e tenham 

elevada eficiência. Um dos processos que têm ganhado destaque é a adsorção utilizando 

biomassas.  

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade do adsorvente 

vermicomposto (VM) em adsorver o fármaco paracetamol na presença do metal chumbo.  
 
METODOLOGIA 

 1. Preparo do Material Adsortivo 

O material adsortivo passou por processos de lavagem, secagem (60ºC), trituração e 

peneiramento (0,75mm). 

          2. Condições de análise 
Nas etapas descritas nos itens 4 a 8, os procedimentos foram conduzidos em colunas de 

percolação e as análises dos filtrados foram realizadas em espectrofotômetro UV/Vis (250 

nm). 

3. Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Infravermelho (IV) 

Para a análise por MEV o material preparado no item 1 foi recoberto com uma fina camada de 

ouro, por meio de um metalizador, e posteriormente analisado no MEV, para a obtenção das 

imagens foi empregado um feixe de elétrons de 10 KV que possibilitou a obtenção das 

micrografias da estrutura física da superfície do VM. Para as análises no infravermelho o VM 

foi macerado com KBr e colocadas em ATR (prensa manual) a uma pressão de 0,5 toneladas 

de modo que se compactasse para a análise. Os experimentos foram realizados entre os 



 

comprimentos de onda de 650 a 4000 cm
-1

 (16 scans). A resolução foi de 4,0 cm
-1

 e o 

intervalo de 1,0 cm
-1

. 

4. Otimização da massa 

Fixou-se o pH da solução de paracetamol em 7 e variou-se a massa de VM em 0,5; 1,0; 2,5; 

4,0; 6,0g, onde foi percolado um volume de 100 mL de solução de paracetamol. 

5. Otimização do pH 

Pesou-se 2,5 g do material adsortivo e montou-se a coluna de percolação onde foram 

percolados 100mL de uma solução de paracetamol a 50 μM em diferentes pHs. Foram 

empregados os pHs 1,5; 3,0; 7,0; 11,0 e 13,0. 

6. Otimização da concentração da solução de paracetamol 

Foram preparadas soluções de paracetamol nas concentrações de 1 a 100 μM (pH 7) e foi 

utilizada a massa do adsorvente otimizada no item 3. Posteriormente, foram adicionados na 

coluna 100 mL da solução de paracetamol com a concentração específica de cada 

experimento. 

7. Construção da Isoterma de Adsorção do paracetamol 

Com os dados obtidos no item 5 foi construída a isoterma de adsorção do paracetamol pelo 

VM, a fim de determinar a Capacidade Máxima Adsortiva - CMA. Para isso, empregou-se o 

modelo matemático de Langmuir. 

8. Influência do chumbo na adsorção de paracetamol 

Foram preparadas soluções de paracetamol na concentração de 50 μM em pH 7 e na presença 

de 0,01 mg/L de Pb
2+

. Utilizou-se essa concentração de chumbo, visto que a Portaria 518 [3] 

do Ministério da Saúde determina como padrão de potabilidade uma concentração abaixo de 

0,01mg/L de chumbo. Foram pesadas 2,5 g do adsorvente onde foram adicionados 100 mL da 

solução de paracetamol e chumbo. 
 

RESULTADOS 

Caracterização do material adsortivo: Para a caracterização da morfologia superficial 

do VM foram realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV). A Figura 1 

corresponde a essas análises onde A representa um aumento de 500 vezes e B ao aumento de 

1200 vezes. 
 
                                

A                                                                          B  

Figura 1. Micrografia eletrônica de varredura da superfície do VM (partículas ≤ 0,75 mm). A 

e B correspondem ao aumento de 500 e 1200 vezes, respectivamente. 
 
Além do MEV, foram feitas análises de IV (Figura 2), o material adsortivo foi caracterizado 

quimicamente, possibilitando o reconhecimento de grupos químicos importantes para o 

processo adsortivo. 



 

 
Figura 2. Infravermelho do vermicomposto 

 
Procedimento em leito fixo: Para a construção da isoterma de adsorção do VM foram 

otimizados os itens 4, 5 e 6 citados na metodologia, depois de estudados os resultados 

montou-se a isoterma. Linearizando-se a isoterma (Figura 3 C) se calculou a CMAVM para o 

material adsortivo utilizado. Processo semelhante foi realizado para a verificação da 

influência do metal chumbo, para tal análise utilizou-se as melhores condições otimizadas 

anteriormente (massa de VM: 2,5g, pH 7, concentração de paracetamol 50µM e concentração 

de chumbo igual a 0,01 mg/g). Os resultados obtidos estão mostrados na Figura 3 D.  
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Figura 3. Isoterma de adsorção linearizada do Paracetamol pelo Vermicomposto e Influência 

da concentração de chumbo na adsorção de paracetamol, C e D, respectivamente. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Caracterização do material adsortivo: Os resultados obtidos através das análises de MEV 

possibilitaram verificar que o VM possui uma superfície altamente porosa com a presença de 

muitas reentrâncias e irregularidades. Por meio da análise de IV, observou-se a presença de 

diversos grupos químicos, como carbonilas, cetonas e hidroxilas. Desta forma pode-se inferir 

que a superfície encontrada na análise de MEV e a grande maioria dos grupamentos químicos 

do VM são importantes para interações entre contaminante e adsorvente o que possivelmente 

promove uma boa eficiência do processo adsortivo. Alguns pesquisadores em estudos 

realizados com o VM na remoção de corantes observaram aspectos semelhantes ao VM em 

questão tanto na análise de MEV como na de IV [4]. 



 

 

Procedimento em leito fixo: Após a otimização das variáveis, verificou-se que a maior 

adsorção do paracetamol ocorreu na massa 2,5g e no pH 1,5, porém optou-se por adotar o   

pH 7, já que o presente trabalho visa a simulação de uma estação de tratamento de água que 

de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 [5], a água deve apresentar pH na faixa 

de 6 a 9.  

Na influência da concentração de paracetamol observou-se que a partir de 60 mM a 

remoção do fármaco tende a diminuir. Tal fato explica-se, pois altas concentrações de 

moléculas orgânicas favorecem a formação de agregados. A agregação, possivelmente, 

modifica as interações entre poluente e adsorvente, melhorando ou não a eficiência do 

processo adsortivo.  

A partir dos resultados obtidos na otimização da concentração de paracetamol, pôde-se 

calcular a CMA que foi de 128,67 μg/g (Figura 3C). Isto significa que cada grama do VM 

consegue reter 128,67 μg de paracetamol.  

Na verificação da influência de íons Pb
2+

 verifica-se que ocorreu um decréscimo de 

10% na porcentagem de adsorção do paracetamol quando comparado a porcentagem de 

adsorção obtida nos experimentos anteriores (Figura 3D). Isso pode ser justificado pelo fato 

de possivelmente o Pb
2+

 apresenta maior afinidade com o VM quando comparado a afinidade 

VM-paracetamol. 
 

Conclusão: A partir dos resultados obtidos conclui-se que a utilização do VM em estações de 

tratamento de água é bastante promissora, uma vez que consegue-se remover o paracetamol 

mesmo na presença do metal chumbo, motivando assim a continuidade de pesquisas para a 

utilização deste bioadsorvente na remoção de outros poluentes em recursos hídricos. 
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