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Resumo - A presença de fármacos no meio ambiente tem causado grande preocupação. Estes compostos, quando 

presentes no meio ambiente, possuem potencial toxicológico para o homem. Sendo assim, tornam-se necessário 

o desenvolvimento de metodologias capazes de remover este tipo de poluente do meio ambiente, principalmente 

os presentes em águas que abastecem populações. Dentre as metodologias estudadas, uma das que mais se 

destacam é a adsorção. Este processo, que emprega adsorventes sintéticos ou naturais, tem sido considerado 

bastante eficiente na remoção de poluentes orgânicos e metais. Portanto, este projeto propõe avaliar o 

vermicomposto na remoção de paracetamol presente em estações de tratamento de água (ETAs). Tendo em vista 

que o paracetamol não é encontrado isoladamente, o trabalho propõe, também, avaliar a influência de outros 

poluentes no processo adsortivo, como o corante têxtil congo red. 
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INTRODUÇÃO 

         A ação humana provoca grandes alterações negativas no meio ambiente ocasionando a 

contaminação dos recursos hídricos. Entre os contaminantes encontrados têm-se os metais, 

hidrocarbonetos, corantes, pesticidas e fármacos. Todos apresentando elevado potencial 

toxicológico para o homem e outros seres vivos, quando presentes em altas concentrações no 

meio ambiente [1].  

         A preocupação com estes poluentes tem crescido, por serem constantemente detectados 

em estações de tratamento de água, ETAs, e águas naturais. As principais fontes de 

contaminação são esgotos domésticos e efluentes de serviços de saúde [2]. Diante desta 

problemática, vários métodos de tratamento de ETAs vêm sendo avaliados com o objetivo de 

diminuir a presença destes poluentes. Os processos adsortivos que empregam materiais 

naturais se destacam devido à grande disponibilidade no ambiente e ao custo relativamente 

baixo.  

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

vermicomposto (VM) em adsorver o fármaco paracetamol na presença do corante congo red, 

uma vez que em ETAs estes podem estar em conjunto, e possivelmente interagindo entre si. 

 

METODOLOGIA 

 O primeiro passo realizado foi o preparo do material adsortivo, portanto, o VM passou 

por processo de secagem (60ºC), moagem e peneiramento (0,75mm). Nas etapas descritas a 

seguir, os procedimentos foram conduzidos em colunas de percolação e as análises dos 

filtrados foram realizadas em espectrofotômetro UV/Vis (250 nm).  

        Foram preparadas soluções de Paracetamol na concentração de 50 μM e nos diferentes 

pHs: 1,5; 3,0; 7,0; 11,0; e 13,0. Em seguida, mantida constante a massa de VM em 2,5 g, 

foram adicionadas 100 mL de cada uma dessas soluções em cada coluna de percolação. Para 



 

 

otimização da massa de VM, foram variadas as massas em 0,5; 1,0; 2,5; 4,0 e 6,0 g, onde 

percolou-se um volume de 100 mL de solução de Paracetamol em pH 7 na concentração de 50 

μM. Na influência da concentração da solução de paracetamol preparou-se soluções nas 

concentrações de 1 a 100 μM (pH 7). Nas colunas de percolação foram colocadas as massas 

de VM e foi percolado um volume de 100 mL de cada solução de Paracetamol. Após a 

realização desta etapa, construiu-se a isoterma de adsorção do paracetamol pelo VM, 

empregando o modelo matemático de Langmuir.  

       Para verificação da influência da concentração da solução de paracetamol na presença de 

corante têxtil congo red, foram preparadas soluções de paracetamol na concentração de 50 

μM em pH 7 e soluções de corante variadas em 5; 10; 15; 20; 30 e 40 μM. Posteriormente 

foram pesadas 2,5 g do bioadsorvente onde foram adicionados 100 mL da solução de 

paracetamol com corante. 

 

RESULTADOS E DISCURSSÃO 
 

Análise por microscopia de varredura (MEV) 

       A morfologia do material adsortivo pode estar diretamente ligada à sua eficiência na 

remoção de diversos poluentes. A acessibilidade das moléculas do adsorbato aos poros do 

adsorvente devem ser proporcionais ao tamanho e a forma dos poros [3]. Com isso, a fim de 

relacionar as características físicas do VM, com o processo adsortivo, fez-se análise por 

microscopia de varredura (figura 1), onde pode-se concluir que o VM apresenta uma 

superfície bastante irregular, com diversas concavidades, bem como grande quantidade de 

poros. Relacionando então, essas características físicas com a adsorção de paracetamol pode-

se dizer que o VM apresenta propriedades que colaboram na adsorção, por apresentar uma 

elevada área de superfície, e elevado grau de porosidade.                       
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Figura 1. Micrografias eletrônicas de varredura (MEV) da superfície do vermicomposto 

(partículas ≤ 0,75 mm). A e B correspondem ao aumento de 500 e 1200 vezes, 

respectivamente. 
 

        Ao analisar essas características com a literatura pôde-se observar que o VM estudado é 

semelhante ao de Salvador/Ba analisadas por PEREIRA e colaboradores (2009), que 

utilizaram o vermicomposto para remover corante azul de metileno e cristal violeta, onde 

obtiveram elevada remoção desses poluentes [4].   

 

Análise de Espectroscopia de Infravermelho (IV) 

       O objetivo deste procedimento foi de caracterizar alguns grupamentos químicos, 

presentes no material adsortivo, que pudessem influenciar no processo adsortivo. Observando 

a figura 2, analisou-se que a banda entre 3450 e 3400 cm
-1

 é referente a estiramento OH 

provenientes de álcoois e fenóis. Próximo a 3680 e 3620 cm
-1

, possivelmente há estiramentos 



 

 

OH livre, ou que não participam de ligação de hidrogênio, denominados grupos estericamente 

impedidos. Na faixa de 2940 e 2850 cm
-1

 observam-se estiramentos C-H de carbonos tipo sp
3
. 

Já entre as bandas 1700 e 1600 cm
-1

 notam-se estiramentos C=O de cetonas, e por fim entre as 

bandas de 1200 e 1000 cm
-1

 estiramentos C-O de éteres alifáticos, cíclicos e álcoois. Portanto, 

pode-se afirmar através do espectro de infravermelho que possivelmente o VM apresenta 

grupamentos que favorecem a interação entre adorvente-adsorbato, auxiliando no aumento do 

processo adsortivo do paracetamol [4]. 

 
Figura 2 – Infravermelho do vermicomposto. 

 

Análise em Leito Fixo: 

        A partir dos experimentos realizados determinou-se que a maior adsorção de paracetamol 

pelo VM ocorreu no pH 1,5, porém padronizou-se o pH em 7, a fim de simular a água de 

ETAs, visto que, de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 [5], a água deve 

apresentar pH na faixa de 6 a 9. A massa que apresentou maior adsorção foi a de 2,5 g. Já na 

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

remoção de paracetamol tende a diminuir. Tal fato pode ser explicado, pois se sabe que em 

altas concentrações de moléculas orgânicas favorecem a formação de agregados. Essa 

agregação, possivelmente modifica a interação entre o poluente e o adsorvente, melhorando 

ou não a eficiência do processo adsortivo [6].  

        Após avaliar os parâmetros: pH, massa e concentração, construiu-se a isoterma de 

adsorção, de acordo com o modelo matemático de Langmuir, onde foi possível determinar a 

capacidade máxima adsortiva para o VM (CMA) que foi de 128,7 μg/g, evidenciando que 

cada grama de VM é capaz de reter 128,7 μg de paracetamol (Figura 3A). 
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Figura 3. Isotema Linearizada e Influência da concentração de congo red na adsorção de 

paracetamol, A e B respectivamente. 



 

 

        Por meio dos resultados obtidos da influência do corante congo red pode-se verificar que 

a concentração de corante adicionada à solução de paracetamol não influencia na 

porcentagem de adsorção do fármaco, como mostra a figura 3B. Este fato também foi 

observado por HUSSAIN e colaboradores (2010), onde empregaram carvão ativado na 

remoção de fármacos como N-acetilcisteína e sorbitol [7]. 

 

CONCLUSÕES 

         Neste trabalho foram realizados experimentos a fim de avaliar a CMAVM, onde obteve-

se 128,67 μg de Paracetamol removidos por grama de VM. Já a o corante congo red não 

influenciou no processo adsortivo de Paracetamol. Com isso concluiu-se que a utilização do 

VM em ETAs é bastante promissora, motivando assim a continuidade de pesquisas para a 

utilização deste bioadsorvente na remoção de diversos poluentes em recursos hídricos como 

corantes, fármacos, metais, entre outros. 
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