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Resumo - A contaminação proveniente de diversos poluentes, incluindo fármacos como o paracetamol, gera 

inúmeros riscos a saúde humana e grande desequilíbrio ambiental. Dessa maneira, faz-se necessário o 

desenvolvimento de um método de remoção eficiente para tais contaminantes. A adsorção é um método eficiente 

e de baixo custo, principalmente quando se utilizam bioadsorventes. Sendo assim, o objetivo do presente 

trabalho é utilizar o vermicomposto como bioadsorvente para a remoção de paracetamol em águas de 

abastecimento. Para isso, foram realizados experimentos em leito fixo a fim de se obter a Capacidade Máxima 

Adsortiva (CMA) do vermicomposto em relação ao paracetamol. Além disso, para comparação, foi obtida a 

CMA do carvão ativado em relação ao paracetamol. As CMAs obtidas para o vermicomposto e carvão ativado 

foram 128,67 e 86,22 µg/g, respectivamente, garantindo melhor eficiência para o bioadsorvente. 
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Abstract - The contaminacion from several polluents, including drugs such as paracetamol, generates a lot of 

risks for human health and a high environmental imbalance. Thus, it is necessary to develop efficient methods to 

remove these contaminants. Adsorption is a efficient and inexpensive method, especially when use 

bioadsorbents. Therefore, objective of this study is to use vermicompost as a bioadsorbent to remove 

paracetamol from water supply. For this, experiments were carried out in fixed bed in order to now about the 

Maximum Capacity Adsorpton (MCA) of  vermicompost in relacion to paracetamol. In addition, for comparison, 

were obtained the activated carbon MCA in relacion to paracetamol. The MCAs obtained for vermicomposto 

and activated carbon were 128,67 e 86,22 µg/g, respectively, ensuring better efficience for bioadsorbent. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento urbano e industrial das últimas décadas trouxe preocupantes 

conseqüências ao meio ambiente destacando-se a poluição dos recursos hídricos
[1]

.  

Fármacos, incluindo o paracetamol, foram detectados em estações de tratamento de 

efluentes e águas de abastecimento, bem como em águas superficiais e subterrâneas
[1]

. Esse 

fato torna necessário o desenvolvimento de um método eficiente e economicamente viável 

para a remoção destes contaminantes.  

A adsorção se destaca por ser um processo de remoção vantajoso, eficaz e econômico, 

principalmente quando se utilizam bioadsorventes
[2]

. Neste trabalho, utilizou-se o 

vermicomposto como bioadsorvente para a remoção de paracetamol em águas. 

 

METODOLOGIA 
 

Caracterização do material adsortivo: Foi realizada a caracterização do material adsortivo, 

a partir das análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Infravermelho (IV) a fim de conhecer as possíveis interações entre o vermicomposto e o 

paracetamol. 



 

 

 

Procedimento em leito fixo: Foi verificada a influência no processo adsortivo dos 

parâmetros pH da solução de paracetamol e massa do vermicomposto (VM). Posteriormente, 

estudou-se a influência da concentração da solução de paracetamol e com esses dados foi 

construída a isoterma de adsorção para o VM segundo o modelo matemático de Langmuir. 

Com isso, foi possível determinar a Capacidade Máxima Adsortiva (CMAVM) desse material. 

Além disso, a fim de comparar o VM com o carvão ativado, que hoje é utilizado como 

adsorvente em Estações de Tratamento de Águas - ETAs, a condição otimizada para o VM foi 

aplicada ao carvão ativado. Dessa forma, foi possível obter a CMA para o carvão ativado 

(CMACA) e identificar o melhor material adsortivo. 

 

RESULTADOS 
 

Caracterização do material adsortivo: A partir da caracterização da morfologia superficial 

do VM, através das análises de MEV, foi possível obter a microscopia do material adsortivo 

correspondente ao aumento de 500 (Fig. 1-A) e 1200 vezes (Fig. 1-B).  

 

                               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 disso, através das análises de IV, foi caracterizado quimicamente o material adsortivo, 

possibilitando o reconhecimento de grupos químicos importantes para o processo adsortivo. 

 

 
Figura 2. Infravermelho do vermicomposto 



 

 

 

Procedimento em leito fixo: Depois de estudadas as variáveis pH, massa e concentração, 

construiu-se a isoterma de adsorção para o VM. Linearizando-se a isoterma (Fig. 3) se 

calculou a CMAVM para o material adsortivo utilizado. 
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Figura 3. Isoterma de adsorção linearizada do Paracetamol pelo Vermicomposto 

 

Processo semelhante foi realizado para o carvão ativado, sendo que foram utilizadas as 

mesmas condições otimizadas para o VM. Depois de construída a isoterma de adsorção para o 

carvão ativado, a CMACA foi determinada a partir da isoterma linearizada (Fig. 4). 

 

 
Figura 2. Isoterma de adsorção linearizada do Paracetamol pelo Carvão Ativado 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Caracterização do material adsortivo: A partir dos resultados obtidos através das análises 

de MEV, foi possível verificar que a superfície do VM é altamente porosa com a presença de 

muitas reentrâncias e irregularidades. Além disso, pela análise de IV, observou-se a presença 

de diversos grupos químicos, como carbonilas, cetonas e hidroxilas, que podem beneficiar a 

interação adsorvente/adsorbato. Assim, verifica-se que a superfície do VM tem características 

que, possivelmente, auxiliam na eficiência do processo adsortivo. 

 



 

 

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 ETA que de acordo com a 

RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005, a água deve apresentar pH na faixa de 6 a 9
[3]

. 

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

Com os dados obtidos na influencia da concentração foi calculada a isoterma de adsorção e 

determinar a CMAVM que foi de 128,67 µg/g (Fig. 3). Isto significa dizer que cada grama do 

VM consegue reter 128,67 µg de paracetamol. Nos experimentos utilizando o carvão ativado, 

verificou-se que o VM é um material adsortivo mais eficiente na remoção de paracetamol, 

visto que a CMACA obtida foi de 86,22 µg/g. 

 

Conclusão: O VM apresentou uma CMA relevante de 128,67 µg/g e superior a do carvão 

ativado, visto que a concentração de paracetamol presente em águas de abastecimento se 

encontra na ordem de ng/L
[1]

. Então, pode-se dizer que o VM é uma alternativa promissora 

para ser usada em ETA e motiva a continuidade dos estudos para remoção de outros 

poluentes. 
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OBS.: O bioadsorvente quitosana foi substituído pelo vermicomposto. 

 


