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RESUMO
MILIOLI, Suelen S. Calegaro. Remoção do antibiótico ciprofloxacino em meio
aquoso empregando biomassa de macrófita como biossorvente. 56 f. TCC
(Curso de Licenciatura em Química), Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Medianeira, 2019.
Os microcontaminantes emergentes têm sido objeto de estudos em diversas
pesquisas. Isso, motivado pelas incertezas quanto aos possíveis efeitos
ecotoxicológicos sobre os ecossistemas e suas interações com os compartimentos
ambientais. A classe dos antibióticos tem se destacado nesse cenário em particular
pelo efeito no aumento da resistência microbiana, com impacto direto sobre a saúde
humana. Neste estudo foi realizado uma avaliação da remoção do antibiótico
ciprofloxacino em meio aquoso por meio do processo de biossorção. O biossorvente
foi preparado a partir de tratamentos físicos e químicos da biomassa de macrófita
aquática Pistia stratiotes encontrada em grandes volumes na extensão do
Reservatório de Itaipu situado na cidade de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Visando a
otimização do processo de adsorção, foram analisadas as interações das variáveis
pH e massa de macrófita no processo adsortivo, empregando delineamento
experimental fatorial completo 2² com pontos centrais para uma sondagem inicial,
posteriormente ajustado e aplicado ao delineamento experimental composto central
rotacional 2² (DCCR). A avaliação estatística foi baseada na análise de variância
(ANOVA) e o estudo da falta de ajuste. Avaliou-se então, por meio de ensaios de
adsorção, a cinética e isotermas do processo. O estudo indicou melhor condição
experimental em meio alcalino, com rendimento ótimo para tratamento da biomassa
em KOH, pH 10,5 e 0,05 g de biomassa, prevendo um percentual de remoção superior
a 60%. O efeito do tempo de contato necessário para atingir o equilíbrio entre as fases
foi de 20 horas, com capacidade de adsorção 12,8 mg.g-1 e a eficiência de 65 % na
remoção do fármaco. Verificou-se que a adsorção do CIP pela biomassa segue o
comportamento descrito pelo modelo de pseudo-segunda ordem, pressupondo o
processo por quimissorção. O modelo da isoterma de Langmuir que supõe a
monocamada de adsorção é a que melhor descreve o processo de adsorção, em que
os dados do equilíbrio foram mais bem ajustados para ambas as temperaturas, de 25
e de 35°C. A quantidade máxima de ciprofloxacino adsorvido por biomassa de
macrófita, qmax, 33 mg g-1, ocorreu em 25°C, mediante tratamento da biomassa com
KOH. Pode-se considerar o resultado promissor em termos de utilização da biomassa
de macrófita para a biossorção do antibiótico ciprofloxacina.
Palavras-chave: Biossorção. Biossorvente. Poluentes emergentes. Fármacos.
Antibióticos. Biomassa.

ABSTRACT
MILIOLI, Suelen S. Calegaro. Removal of the ciprofloxacin antibiotic in aqueous
medium employing macrophyte biomass as biosorbent. 56 f. TCC (Graduation
Course in chemistry), Federal Technological University of Paraná. Medianeira, 2019.
Emerging microcontaminants have been the subject of studies in several studies. This,
motivated by the uncertainties regarding the possible ecotoxicological effects on the
ecosystems and their interactions with the environmental compartments. The class of
antibiotics have been highlighted in this particular scenario by the effect on the increase
in microbial resistance, with a direct impact on human health. In this study we
evaluated the removal of the antibiotic ciprofloxacin in aqueous medium by means of
biosorption process. The biosorbent, the aquatic macrophyte Pistia stratiotes found in
large volumes in the extension of the Itaipu Reservoir located in the city of São Miguel
do Iguaçu, Paraná, was prepared using physical and chemical treatments. In order to
optimize the adsorption process, we analyzed the interactions of the variables pH and
Macrophyte Mass in the adsorptive process, using a complete factorial experimental
design 2² with central points for an initial survey, subsequently Adjusted and applied to
the 2² rotational Central Composite Experimental design (DCCR). The statistical
evaluation was based on the analysis of variance (ANOVA) and the study of the lack
of adjustment. The kinetics and isotherms of the process were evaluated using
adsorption assays. The study indicated a better experimental condition in alkaline
medium, with optimum yield for the treatment of biomass in KOH, pH 10,5 and 0,05 g
of biomass, predicting a percentage of removal higher than 60%. The effect of the time
of contact required to achieve the equilibrium between the phases was 20 hours, with
adsorption capacity 12,8 mg.g-1 and the efficiency of 65% in the removal of the drug.
It was verified that the adsorption of CIP by biomass follows the behavior described by
the model of pseudo second order, presupposing the process by chemissorption. The
model of the Langmuir isotherm that assumes the monolayer of adsorption is the best
describes the adsorption process, where the equilibrium data were better adjusted for
both temperatures of 25 and 35°C. The maximum amount of ciprofloxacin adsorbed
by macrophyte biomass, qmax, 33 mg g-1, occurred at 25ºC, using the biomass
treatment with KOH. It can be considered the promising result in terms of the use of
macrophyte biomass for the biosorption of the antibiotic ciprofloxacin.
Keywords: biosorption. Biosorbent. Emerging pollutants. Drugs. Antibiotics. Biomass.
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1 INTRODUÇÃO

A preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida está diretamente
relacionada ao rápido crescimento e desenvolvimento do setor industrial. Buscando
satisfazer o desejo do consumidor e principalmente visando a obtenção de lucros,
esse setor acaba por não considerar os efeitos causados pelos resíduos gerados por
consequência desses processos industriais ou ainda após sua utilização pelo
consumidor. Assim, diversas substâncias de uso cotidiano, exógenas aos
ecossistemas, se tornam presentes no meio ambiente sugerindo um potencial risco
de poluição por microcontaminantes denominados emergentes.
Os poluentes orgânicos emergentes (POEs) incluem uma varidade de produtos
de utilização diária de aplicação doméstica e industrial. Pode-se considerar dois
grandes grupos, sendo no primeiro incluídas substâncias como insumos e novos
produtos no mercado, cujo destino e efeitos sobre a saúde humana e ao meio
ambiente ainda não podem ser estimados; e no segundo grupo, estão alocadas
substâncias já conhecidas, amplamente produzidas e consumidas e que têm
preocupado pesquisadores devido aos seus efeitos prejudiciais tanto a saúde humana
quanto a biota, oriundos da exposição crônica. (RAIMUNDO, 2011).
Nesse contexto, os poluentes emergentes do tipo fármaco podem ser
considerados como fator interventor da atividade microbiana devido ao amplo uso de
antibióticos, pois após seu consumo, esses compostos são parcialmente
metabolizados e excretados na urina e fezes, cujo destino são as estações de
tratamento de esgoto, onde apesar de tratados não são completamente removidos
(TAMBOSI, 2008), resultando na seleção de bactérias resistentes, que podem se
tornar predominantes e ainda transferir material genético para bactérias susceptíveis,
que então adquirem resistência. Essa resistência bacteriana, refere-se a capacidade
de as bactérias de multiplicarem na presença de concentrações de antibióticos mais
altas do que as que contêm doses ministradas em pacientes (WANNMACHER, 2004).
O fármaco ciprofloxacino é um antimicrobiano de amplo espectro, destaque em
prescrições médicas nos hospitais brasileiros pelo seu amplo espectro de ação, o qual
inibi o crescimento de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Seu uso corriqueiro
associado a insuficiência dos processos convencionais de tratamento de águas,
esgotos e efluentes em eliminar completamente esses compostos químicos, uma vez
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que são projetados para remoção de matéria orgânica e nutrientes baseados em
processos biológicos, preocupa os pesquisadores e destaca a necessidade de formas
de tratamentos avançados ou alternativos baseados em processos oxidativos
avançados e sorção (TAMBOSI, 2008).
A Biossorção, que emprega como adsorvente materiais de origem natural, pode
representar uma maneira eficaz e alternativa para auxiliar na remoção de
microcontaminantes considerando seu custo/benefício. É baseado em diferentes
mecanismos e é relativamente rápido, podendo ser reversível sendo afetado por
diferentes fatores operacionais como: pH, força iônica, concentração da biomassa,
temperatura, tamanho de partícula, presença de outros íons na solução, entre outros
(ESPÓSITO et al., 2001). O processo consiste na captura dos contaminantes por
interações físico-químicas entre os íons e os grupos funcionais presentes na
superfície da biomassa (KUYUCAK e VOLESKY, 1988). A remoção não necessita da
ação do metabolismo do biossorvente, podendo ocorrer em seres vivos ou mortos
(ZOUBOULIS et al. 2004). Nesse contexto, o emprego de macrófitas aquáticas como
agente purificador de efluentes é justificado pela intensa absorção de nutrientes e pelo
crescimento rápido característico dessas plantas (ROMITELLI, 1983).
Partindo dessa perspectiva, diversos biossorventes têm sido investigados por
muitos pesquisadores, tais como, casca de banana, quitosana, casca de laranja,
plantas aquáticas, fibras de algodão, serragem de madeira, bagaço de cana, casca
de arroz, sabugo de milho, coco babaçu, entre outros (SANTOS et al, 2003);
(BRANDÃO, 2006).
Algumas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes ocorrem com frequência
em ambientes eutrofizados, podendo nessas condições, apresentar valores elevados
de biomassa e cobrir grandes áreas (CANCIAN, 2007), como por exemplo, a Pistia
Stratiotes presente em grandes volumes na extensão do lago de Itaipu situado na
cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Devido à alta taxa de crescimento dessas
plantas, as mesmas acabam sendo caracterizadas como plantas daninhas que
dificultam o acesso dos barcos e a atividade pesqueira. Por essa razão, é vista a
necessidade de emprego e utilização das mesmas como biossorvente, tornando
possível um controle de seu crescimento e desenvolvimento sem danos ao meio no
qual está inserida.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Estudar a remoção do antibiótico ciprofloxacino em meio aquoso empregando
biossorvente preparado a partir de biomassa da macrófita aquática Pistia stratiotes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Preparar a biomassa de macrófita aquática Pistia Stratiotes para o emprego
na biossorção mediante a tratamentos físicos e químicos;
b) Avaliar a cinética de biossorção do micropoluente ciprofloxacino sob
diferentes pHs e temperaturas;
c) Realizar o estudo de isotermas na condição de equilíbrio para interpretação
dos mecanismos de sorção envolvidos.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 POLUENTES EMERGENTES
Os contaminantes emergentes podem ser definidos como grupos de
substâncias, de origem natural ou sintética, que fazem parte de uma classe de novos
compostos que ainda não possuem devida regulamentação e, portanto, não são
monitorados ou não requerem relatórios sanitários indicando a sua presença nos
esgotos ou na água de consumo. São encontrados em baixas concentrações no meio
ambiente, provenientes da própria excreção humana e de animais. (NASCIMENTO et
al, 2015). Nesse contexto, substâncias já conhecidas, amplamente produzidas e
consumidas têm preocupado pesquisadores devido aos seus efeitos prejudiciais sobre
a saúde humana e a biota oriundos da exposição crônica (RAIMUNDO, 2011). O termo
emergente se faz presente devido a essa grande preocupação acerca do impacto real
e potencial dessas substâncias na saúde.
Dentre as classes de microcontaminantes emergentes, os fármacos têm
despertado a preocupação da comunidade científica. Esses constituem substâncias
químicas biologicamente ativas sintetizadas com o intuito de produzir respostas
fisiológicas em humanos, animais e plantas. Seu uso infrene acarreta problemas
ambientais por contaminação dos recursos hídricos e ainda por propiciar o
desenvolvimento de microrganismos resistentes a esses fármacos devido a mutação
genética provenientes da resistência bacteriana no meio (BILA, 2003). Apesar de
apresentar-se em baixas concentrações, na ordem de μg L-1 a ng L-1, sua
biodegradabilidade no meio ambiente varia de pequena a moderada o que contribui
para o aumento da prevalência dos contaminantes no meio, potencialmente suficiente
para causar efeitos significativos adversos (LIMA, et. al. 2017).
Tambosi et. al. 2010 destaca o Brasil como local de maior expectativa quanto à
ocorrência de fármacos em efluentes em decorrência da falta de tratamento de esgoto
no país. A principal rota para esse tipo de contaminante em águas superficiais é a
liberação de esgoto sem qualquer tratamento, devido a falta de infraestrutura em
saneamento.
As estações de tratamentos de esgoto (ETE) são planejadas para tratar águas
residuais urbanas e industriais e a eficiência dessas estações é normalmente medida
17

por parâmetros como remoção de nitrogênio, fosfato, patógenos, demanda bioquímica
de oxigênio, material particulado e íons metálicos. No entanto, elas não são
planejadas para remover quantitativamente outros poluentes, como é o caso de
resíduos de fármacos (BAUTITZ, 2010).
No Brasil, cerca de 83% da população brasileira dispõem de abastecimento de
água, 57% têm acesso ao serviço de coleta de esgoto, e apenas 50% do esgoto
gerado é tratado (SNIS, 2017). Deve se considerar que apenas 44% dos municípios
brasileiros dispõem de corpos receptores, com capacidade de diluição do esgoto ruim,
péssima ou nula e se não possuem vazão suficiente para diluir os efluentes sanitários
nas sedes urbanas prejudicam os padrões dos corpos receptores.

3.2 ANTIBIÓTICOS RESIDUAIS E RESISTÊNCIA BACTERIANA
Antibióticos são compostos químicos de origem natural ou sintética. Trata-se
de um fármaco de uso indispensável por sua eficácia ao impedir o desenvolvimento e
multiplicação bacteriana ou ainda, por ser capaz de destruir tais microrganismos.
Segundo Guimarães, et al. (2010), antibióticos naturais e semi-naturais de uso clínico,
podem ser classificados em β-lactâmicos que incluem as penicilinas, cefalosporinas,
carbapeninas, oxapeninas e monobactamas; as tetraciclinas, aminoglicosídeos,
macrolídeos,

peptídicos

cíclicos

–

glicopeptídeos,

lipodepsipeptídeos;

as

estreptograminas, entre outros. Os antibióticos de origem sintética são classificados
em sulfonamidas, fluoroquinolonas e oxazolidinonas.
O uso indiscriminado de antibióticos representa um grande problema ambiental.
Os poluentes emergentes do tipo fármacos são citados por Tambosi, (2008) como
fator interventor da atividade microbiana devido ao amplo uso de antibióticos. Isso
porque após o consumo, esses compostos são parcialmente metabolizados pelo
organismo e excretados na urina e fezes, cujo destino são as estações de tratamento
de esgoto, que embora tratados, não são completamente removidos resultando na
seleção de bactérias resistentes, que podem se tornar predominantes e ainda
transferir material genético para bactérias susceptíveis, que então adquirem
resistência.
A resistência bacteriana refere-se à capacidade das bactérias multiplicarem-se
na presença de concentrações de antibióticos mais altas que as que contêm em doses
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ministradas em pacientes (WANNMACHER, 2004). Ainda segundo o autor, há
problemas de indicação, seleção e prescrição de antibióticos como medicamentos
sintomáticos. Isso se deve a prevalência de infecções e o consequente consumo de
medicamentos

para

trata-las

mediante

incerteza

do

diagnostico,

tornando

indiscriminado o uso dessa classe de medicamento.
Os processos convencionais de tratamento de águas, esgotos e efluentes não
são suficientes para eliminar completamente esses compostos químicos uma vez que
são projetados para remoção de matéria orgânica e nutrientes baseados em
processos biológicos. De maneira a reduzir o impacto em potencial causado pela
presença de substâncias micropoluentes, recomendam-se formas de tratamentos
avançados ou alternativos baseados em processos oxidativos avançados e sorção.
Uma pesquisa direcionada para lodos de esgotos realizada pela Agencia de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency USEPA) nos anos 2006 e 2007, a fim de verificar a ocorrência de contaminantes
emergentes reportou o ciprofloxacino como um micropoluente presente em 100% das
amostras. Dentre os 72 fármacos pesquisados na TNSSS (Targeted National Sewage
Sludge Survey), outros dois compostos, triclocarban e difenidramina também
apresentaram a mesma estatística, caracterizando a grande ocorrência desses
fármacos como substancias de preocupação emergente. Assim, faz-se necessária a
remoção dos mesmos nos tratamentos de águas e esgotos a fim de inibir a resistência
microbiana e demais efeitos ecotoxicológicos.

3.2.1 CIPROFLOXACINO
O fármaco ciprofloxacino é um antimicrobiano que inibe o crescimento de
bactérias gram-positivas e gram-negativas. Com forma molecular C17H18FN3O3 e peso
molecular de 331,4 g.mol, segundo a nomenclatura da IUPAC, o ácido 1-ciclopropil-6fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolina-3-carboxilico, é de grande utilidade
para a saúde mundial, sendo seu grupo, as fluoroquinolonas, destaque em
prescrições médicas nos hospitais brasileiros pelo amplo espectro de ação. É um
importante e versátil antibiótico capaz de combater variados tipos de infecções,
incluindo ação no combate ao bioterrorismo. Além disso, a CIP é o único fármaco
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disponível no mercado capaz de combater com eficácia a forma inalatória do B.
anthracis (SOUZA, et al 2004).

Figura 1. Estrutura química do ciprofloxacino
Fonte: Souza et al. 2004

De maneira similar a outros fármacos, o ciprofloxacino possui grupos ionizáveis
e exibe características de compostos químicos eletricamente neutros, mas que
apresentam cargas opostas em diferentes átomos não-adjacentes (zwiterion). Devido
as suas formas de ionização como mostra a Figura 2, sua atividade antibacteriana
depende do pH do meio. Os valores de pKa para CIP são 5,90 ± 0,15 (para o grupo
ácido carboxílico) e 8,89 ± 0,11 para o radical N-básico (pKb) (CARABINEIRO et al.
2012).

Figura 2: Estrutura molecular da Ciprofloxacina (CIP) e suas formas iônicas em função do pH.
Fonte: Carabineiro et al, 2011.
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3.3 BIOSSORÇÃO E BIOSSORVENTES
A adsorção é um fenômeno físico-químico no qual os componentes de uma
fase fluida, que recebem o nome de adsorbato, são transferidos para a superfície de
uma fase sólida, chamada de adsorvente (PULIDO, 2016). Quando esse adsorvente
é proveniente de matéria vegetal é denominado como biossorvente, ocorrendo nesse
caso a biossorção. Os biossorverntes são caracterizados por Hanafiah, (2008 apud
PULIDO, 2016, p. 16), como produtos de origem vegetal, formados por
macromoléculas do tipo, substâncias húmicas, lignina, celulose, hemicelulose e
proteínas, em que apresetam grupos funcionais com capacidade de adsorver
espécies metálicas por processos de troca iônica ou de complexação, tais como
carbonilas, carboxilas, aminas e hidroxilas.
As etapas envolvidas no processo de biossorção podem ser mais bem
compreendidas a partir do diagrama apresentado na Figura 3.

Figura 3. Etapas envolvidas no processo de biossorção.
Fonte: Adaptado de Costa Junior (2007)
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A Biossorção, que emprega como adsorvente materiais de origem natural, pode
representar uma maneira eficaz e alternativa para auxiliar na remoção de
microcontaminantes considerando seu custo/benefício, pois atua na retirada de
espécies químicas de uma solução por material proveniente de biomassa, o
biossorvente; remoção essa que não necessita da ação do metabolismo do
biossorvente, podendo ocorrer em seres vivos ou mortos, do contrário ela seria melhor
denominada como “bioacumulação” (CALFA, 2007).
A parede celular da biomassa é composta principalmente por polissacarídeos,
proteínas e lipídeos que oferecem grupos funcionais para se ligarem com os
poluentes, tais como grupos carboxilas, fosfatos, hidroxilas, sulfatos e grupos amino.
O fenômeno físico-químico na biossorção é um mecanismo não dependente do
metabolismo celular, é relativamente rápido e pode ser reversível permitindo a
dessorção e o reuso da biomassa (MOREIRA, 2007).

3.3.1 BIOMASSA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS
O emprego de macrófitas aquáticas como agente purificador de efluentes é
justificado pela intensa absorção de nutrientes e pelo crescimento rápido
característico dessas plantas (ROMITELLI, 1983). Algumas espécies de macrófitas
aquáticas flutuantes ocorrem com frequência em ambientes eutrofizados podendo,
nessas condições, apresentar volumes elevados de biomassa e cobrir grandes áreas
(CANCIAN, 2007), como por exemplo, a Pistia Stratiotes presente em grande
quantidade na extensão do lago de Itaipu situado na cidade de São Miguel do Iguaçu,
no Paraná.
Devido à alta taxa de crescimento dessas plantas, as mesmas acabam sendo
caracterizadas como plantas daninhas dificultando o acesso dos barcos e a atividade
pesqueira. Assim, evidencia-se a necessidade do emprego e utilização das mesmas
a fim de controlar seu crescimento e desenvolvimento sem causar danos ao meio no
qual está inserida. Sendo assim, ao invés de promover descarte da planta na natureza
destaca-se o emprego da macrófita como biossorvente.
Para Zouboulis et al. (2004), a biossorção é um processo passivo, em que a
captura é realizada mesmo estando a biomassa inativa (morta), pois este processo
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independe de sua energia. Na biossorção, a captura dos contaminantes pela
biomassa se dá por interações físico-químicas entre os íons e os grupos funcionais
presentes na superfície da biomassa (KUYUCAK e VOLESKY, 1988). Partindo desta
perspectiva, muitos biossorventes têm sido investigados por muitos pesquisadores,
tais como, casca de banana, quitosana, casca de laranja, plantas aquáticas, fibras de
algodão, serragem de madeira, bagaço de cana, casca de arroz, sabugo de milho,
coco babaçu, entre outros (SANTOS et al, 2003); (BRANDÃO, 2006).
O processo baseia-se em diferentes mecanismos e é relativamente rápido,
podendo ser reversível, sendo afetado por diferentes fatores operacionais como: pH,
força iônica, concentração da biomassa, temperatura, tamanho de partícula, presença
de outros íons na solução, entre outros (ESPÓSITO et al., 2001).
Dessa forma, é importante considerar a composição química da macrófita a fim
de compreender as interações envolvidas no processo de biossorção. Os autores
Henry-Silva e Camargo (2006) realizaram uma análise da composição química da
macrófita Pistia Stratiotes e verificaram um conteúdo mineral de 18,95%. Em outro
trabalho, Henry-Silva (2001) afirma que as espécies de plantas com capacidade de
armazenar grandes quantidades de minerais, propendem a contribuir para a ciclagem
de nutrientes de forma mais direta (Figura 4).

Figura 4: Valores de matéria mineral, proteína bruta, macro e micronutrientes (fósforo,
nitrogênio, cálcio, magnésio, manganês, zinco, ferro e cobre), fração de parede celular,
polifenóis, carboidratos solúveis e lipídeos na biomassa total (massa seca) de P. stratiotes.
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3.4 PONTO DE CARGA ZERO (PCZ)
O pH é uma característica que afeta a adsorção na medida em que determina
o grau de distribuição das espécies químicas, pois a acidez superficial e a basicidade
descrevem a química superficial dos adsorventes. A influência combinada de todos os
grupos funcionais dos adsorventes é que determina o ponto de carga zero, pHPCZ
(VAFAKHAH, 2016).
O ponto de carga zero (PCZ), é o valor de pH no qual um sólido apresenta
carga eletricamente nula em sua superfície, ou seja, é o valor de pH em que a
adsorção de íons determinantes de potencial (H+ e OH-) é igual. Quando o pH da
solução for menor do que o valor de pHPCZ do material sólido, a superfície desse
ficará carregada positivamente e a adsorção de ânions é favorecida, caso contrário,
se o pH da solução for maior do que o pHPCZ do material sólido a superfície desse
ficará carregada negativamente e a adsorção de cátions é favorecida (DEOLIN et al.,
2013; NASCIMENTO et al., 2014). A análise desta dessa variável propõe uma
efetividade na adsorção quando se emprega adsorvato e adsorvente de cargas
opostas, caso contrário, o processo de adsorção será prejudicado devido a uma
repulsão eletrostática no meio.

3.5 CINÉTICA DE BIOSSORÇÃO
A cinética de biossorção refere-se a taxa de remoção do adsorvato na fase
fluida, em relação ao tempo, em que ocorrerá, por meio de processos químicos, a
migração da espécie em solução a ser adsorvida para sítios mais internos do
biossorvente (sólido). A velocidade de adsorção pode ser afetada pela temperatura,
pH, força iônica, concentração inicial do adsorvato, agitação, tamanho das partículas
e distribuição do tamanho dos poros. Além disso, a cinética de adsorção pode ser
conduzida por diferentes processos que envolvem: a) Transferência de massa
externa: a qual corresponde a transferência de moléculas da fase fluida para
superfície externa da partícula adsorvente, por intermédio de uma camada de fluido
que envolve a partícula; b) Difusão no poro: a qual é ocasionada pela difusão de
moléculas no fluido para o interior dos poros; c) Difusão na superfície: a qual
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corresponde à difusão das moléculas totalmente adsorvidas ao longo da superfície do
poro (NASCIMENTO et al., 2014).
A análise do mecanismo controlador do processo de adsorção pode ser
realizada por meio de modelos cinéticos como, reação química, controle da difusão e
transferência de massa, sendo mais usual, o emprego dos modelos de
pseudoprimeira ordem e de pseudossegunda ordem (ROCHA et al., 2012).

3.5.1 Modelo Cinético de pseudo-primeira ordem
A taxa de primeira ordem de Lagergren é o modelo cinético que decreve a taxa
de adsorção com base na capacidade adsortiva dos sólidos e durante as últimas
décadas, a equação cinética tem sido amplamente aplicada à adsorção de poluentes
de soluções aquosas (HO, 2006), dada pela equação 3.1:
𝑑𝑞
𝑑𝑡

= 𝐾1 (𝑞𝑒 – 𝑞𝑡 )

(Eq. 3.1)

Em que, qe e qt correspondem, respectivamente, as quantidades adsorvidas
por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t (mg g-1) e k1 é constante de taxa
de adsorção de pseudoprimeira ordem (1 min-1);
Integrando Eq. 3.1 nas condições de contorno de t = 0, t = t e qt = 0 a qt = qt,
tem-se A Eq. 3.2, rearranjada de uma forma linear.
𝐾

1
𝐼𝑜𝑔(𝑞𝑒 – 𝑞𝑡 ) = – (2,303
) 𝑡 + log(𝑞𝑒 )

(Eq. 3.2)

O valor de k1 pode ser determinado através do gráfico de ln(qe - qt) vs t.

3.5.2 MODELO DE PSEUDO-SEGUNDA ORDEM
A equação correspondente ao modelo de pseudossegunda ordem pode ser
expressa de acordo com a equação 3.3 (HO; MCKAY, 1999).
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𝑑𝑞
𝑑𝑡

= 𝐾2 (𝑞𝑒 – 𝑞𝑡 )²

(Eq. 3.3)

Em que k2 é a constante da taxa de adsorção de pseudossegunda ordem (g.mg1.min-1).

Sendo sua forma linearizada representada pela Eq, 3.4.
𝑡

=
𝑞𝑡

1
𝐾2 .𝑞𝑒

1

2

+ (𝑞e) 𝑡

(Eq. 3.4)

É possível a obteção dos valores de qe e da constante k2 experimentalmente
plotando (t/qt) vs t. Se o modelo cinético de pseudossegunda ordem, for aplicável, a
plotagem de (t/qt) vs t deve apresentar uma relação linear próxima a 1.
Embora existam muitos fatores que influenciam a capacidade de adsorção,
incluindo a concentração inicial do adsorvato, a temperatura de reação, o pH da
solução, tamanho de partícula adsorvente e quantidade, e a natureza do soluto, uma
cinética modelo se aplica apenas com o efeito de parâmetros observáveis na taxa
geral. A expressão de pseudo-segunda ordem tem sido aplicada com sucesso à
adsorção de íons metálicos, corantes, herbicidas, óleos e substâncias orgânicas a
partir de soluções aquosas (HO, 2006).

3.5 ISOTERMAS DE BIOSSORÇÃO
A determinação dos valores estimados para os parâmetros termodinâmicos da
adsorção permite estimar a capacidade de adsorção máxima do adsorvente além de
fornecer outras informações sobre outros fatores como a espontaneiade do como
ocorre o processo, se as contribuições são entálpica ou entrópica, fornece
informações relativas à heterogeneidade da superfície do adsorvente, indica a
natureza do processo (fisissorção ou quimissorção) e favorece o entendimento do
estudo mecanístico. (NASCIMENTO et al., 2014).
Nos estudos dos processos de adsorção, Nascimento et al. (2014) destaca os
parâmetros termodinâmicos que são amplamente explorados como, a constante de
equilíbrio (Ke), variação da energia de Gibbs (ΔGads), variação da entalpia (ΔHºads) e
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variação da entropia (ΔSads). Todos esses parâmetros podem ser estimados a partir
dos dados de equilíbrio ou isotermas.
As isotermas de adsorção indicam como as moléculas de adsorção se
distribuem entre o líquido, a fase contínua, e a fase sólida, quando o processo de
adsorção atinge um estado de equilíbrio. Esse estado é atingido quando as moléculas
ou íons do adsorvato são transferidos para o adsorvente até o limite de adsorção
(HAGHSERESHT, 1998). A isoterma de adsorção é utilizada para determinar a
capacidade de adsorção do adsorvente, a natureza do adsorvente quanto aos sítios
ativos e distribuição de poros; e a natureza do adsorvato - dipolos, forma e tamanho
molecular (NASCIMENTO, et al., 2014).
A análise de dados de adsorção de equilíbrio, ajustados em diferentes modelos
de isotermas é muito importante para definir o modelo mais adequado a ser
empregado num determinado projeto. Dois modelos de isotermas conhecidas são
realizados no estudo isotérmico de adsorção: a isoterma de adsorção de Langmuir e
a isoterma de adsorção de Freundlich (BELLO et al., 2010).

3.5.1 ISOTERMA DE LANGMUIR
A isoterma de Langmuir supõe a monocamada de adsorção em uma superfície
contendo um finito número de sítios (poros) de adsorção com estratégias homogêneas
de adsorção sem transmigração de adsorbato no plano de superfície, ou seja, todas
as espécies interagem com apenas um tipo de sítio, sem alternar os sítios ou interagir
entre si (BELLO et al., 2010).
A forma linear da equação que descreve o modelo de Langmuir é dado pela Eq
3.5 (HAGHSERESHT, 1998):

𝑞𝑒 =

𝑞máx . 𝐾𝐿 . 𝐶𝑒
1 + 𝐾𝐿 . 𝐶𝑒

(Eq. 3.5)

Onde o qe (mg g-1) e o Ce (mg L-1) correspondem a quantidade adsorvida e a
concentração de equilíbrio de fase aquosa, qmáx é o quantidade adsorção por grama
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de adsorvente correspondente para a cobertura completa, e KL é a constante de
Langmuir, que é uma constante de energia que indica adsorptividade do soluto.

3.5.2 ISOTERMA DE FREUNDLICH
O Modelo da Isoterma de Freundlich, supõe a superfície heterogênea de
energias, em que o termo de energia na equação de Langmuir varia em função da
cobertura superficial. Corresponde a uma correlação logarítmica entre a entalpia de
adsorção e a concentração do adsorvato. A aplicabilidade da equação de isoterma é
comparado julgando os coeficientes de correlação, R2 (BELLO et al. 2010;
NASCIMENTO, et al., 2014).
Em condições de equilíbrio, o quantidade adsorvida, qmáx, também pode ser
prevista usando a equação de Freundlich, Eq. 3.6 (HAGHSERESHT, 1998).
1

(Eq. 3.6)

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓 . 𝐶𝑒 𝑛

Onde os parâmetros, Kf e n podem ser obtidos de forma linear, Eq. 3.7.
1

log 𝑞𝑒 = log 𝐾𝑓 + ( 𝑛 ) 𝑙𝑛 𝐶𝑒

(Eq. 3.7)

Onde Kf é uma indicação da capacidade de adsorvente e 1/n é uma medida da
heterogeneidade superficial, variando entre 0 e 1, tornando-se mais heterogêneo a
medida em que seu valor fica mais próximo de zero.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 PREPARAÇÃO DA BIOMASSA DE MACRÓFITA
As macrófitas aquáticas da espécie Pistia stratiotes foram coletadas no
Reservatório de Itaipu, situado na cidade de São Miguel do Iguaçu no Paraná e
transportadas até a Universidade Tecnológica Federal do Paraná na cidade de
Medianeira.
As plantas foram lavadas com água em abundância, passando por uma
separação entre as raízes e as folhas. Neste estudo utilizou-se apenas as folhas, que
foram levadas à estufa com recirculação para secagem na temperatura de 80°C
durante 48h. Na sequência foram trituradas em moinho de facas até obtenção de um
sólido fino e homogêneo, passadas em peneira 20 Tyler (840µm).
Os tratamentos da biomassa consistiram na lavagem de 1,0 kg de biomassa
moída com água destilada por imersão durante 24 h. A massa foi dividida em quatro
porções iguais, em que uma das porções foi reservada como branco e as demais
submetidas à imersão em KOH 1,0 mol L-1, H3PO4 1,0 mol L-1 e ZnCl2 1,0 mol L-1 por
24h. Posteriormente, foram novamente lavadas com água destilada, secas em estufa
e acondicionadas em recipientes fechados para uso posterior.

4.2 SOLUÇÕES, REAGENTES E DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS
Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico, o ácido
fosfórico (Merck), hidróxido de potássio (Alphatec), cloreto de zinco (Diâmica),
hidróxido de sódio 97% (Merck), ácido clorídrico 37% (Merck) e Cloreto de Sódio P.A
(VETEC). Foram preparadas soluções na concentração de 1,0 mol L-1 para
tratamentos da biomassa e para determinação do ponto de carga zero.
A CIP foi adquirida na forma de padrão analítico para cromatografia com pureza
de 99,98%. Foi preparada uma solução estoque na concentração de 1000 mg L-1. Nos
experimentos foi utilizada uma concentração de trabalho com 25 mg L -1. Para o ajuste
do pH das soluções foram utilizadas soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio
0,1 mol L-1 medidas em pHmêtro Hanna modelo pH 21. O comprimento de onda
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máxima

de

absorção

da

ciprofloxacina,

foi

determinado

por

meio

do

Espectrofotômetro de absorção molecular UV-VIS de varredura com feixe duplo,
marca PerkinElmer, modelo Lambda 45, realizando uma varredura ao longo da faixa
espectral do visível (400 a 700 nm). A quantificação ocorreu por meio de curva de
calibração gerada através da leitura da absorbância de soluções com concentrações
conhecidas (5 a 25 mg L-1).

4.3 DETERMINAÇÃO DO PONTO DE CARGA ZERO (PCZ)

Amostras de 0,25 g dos biossorventes foram levadas a erlemeyers com 50 ml
de solução de NaCl 0,1 mol L-1 e pH ajustado previamente a diferentes valores (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) mediante adição de HCl ou NaOH 0,01 mol L-1 . Os frascos
vedados com filme plástico foram mantidos sob agitação constante (300 rpm) em um
shaker a temperatura ambiente, 25°C. O pH foi medido e monitorado em intervalos de
1 hora até obtenção de valores constantes. Por conveniência, a agitação foi mantida
por 24 h para garantir o equilíbrio das soluções. Os valores de pH finais foram plotados
em função dos valores de pH inicial. A intersecção da curva com a reta y=x indicará o
ponto de carga zero.

4.4 ESTUDO DOS EFEITOS DAS VARIÁVEIS pH E MASSA DO BIOSSORVENTE
Durante os processos químicos, muitas variáveis surgem como interferentes
que podem ser evitados ou ainda empregados visando a otimização do processo,
reduzindo custos e aumentando sua eficácia. Nesse sentido, faz-se o emprego de
uma metodologia de superfície de resposta por consistir em uma técnica estatística
utilizada para modelagem e análise de problemas em conjunto com técnicas de
otimização, sendo relevante por não conhecer-se a relação exata entre os fatores
(SARAMAGO, 2008). A metodologia de superfície de resposta é composta por duas
etapas distintas, a modelagem e o deslocamento, que devem ser repetidas a fim de
objetivar a região ótima da superfície investigada.
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O planejamento fatorial é o mais indicado para utilização de duas ou mais
variáveis e é representado por bK, onde k corresponde ao número de fatores e b o
número de níveis escolhidos (NEVES et al., 2002). O autor ainda destaca que um
planejamento fatorial simples é aquele em que cada fator k está presente em apenas
dois níveis correspondendo a 2k observações da variável resposta.
Os experimentos de biossorção foram testados em diferentes tratamentos da
biomassa visando a melhor condição das variáveis para maior eficiência na remoção
do ciprofloxacino. Para tanto, inicialmente empregou-se a ferramenta planejamento
experimental fatorial 22 com 3 repetições no ponto central (Tabela 1) a fim de verificar
a influência dos fatores pH e massa de cada biossorvente na remoção do CIP,
utilizando o Software Statistica 10.0 para ajuste dos dados experimentais ao modelo
linear, assim como a obtenção de curvas de níveis e a otimização. Foram realizados
ensaios em batelada sob agitação de 300 rpm durante 20 horas, empregando um
volume de 50 mL da solução do analito a uma concentração de 25 mg L-1, com pH
ajustado e massa definida para cada ensaio de acordo com o delineamento.
A variável resposta (dependente) empregada na análise estatística foi o
percentual de remoção de ciprofloxacino e seu ajuste ao modelo mediante a ANOVA
de regressão ao nível de 95% de confiança. A faixa de pH foi definida com base nos
resultados obtidos para o PCZ.

Tabela 1. Fatores experimentais e variáveis codificadas do planejamento experimental inicial 2 2
para biossorçao da CIP

Tratamento
Branco
ZnCl2
H3PO4
KOH

Fatores
Experimentais
pH
Massa (g)
pH
Massa (g)
pH
Massa (g)
pH
Massa (g)

CIP
Variáveis codificadas
-1
0
+1
3,5
6,5
9,5
0,02
0,06
0,10
3,5
6,5
9,5
0,02
0,06
0,10
1,5
3,0
4,5
0,02
0,06
0,10
7,0
9,0
11,0
0,02
0,06
0,10

Afim de otimizar as condições obtidas com a modelagem inicial efetuada pelo
planejamento fatorial (22) utilizou-se um DCCR 22 com 3 repetições no ponto central,
totalizando 11 ensaios. O DCCR e os níveis das variáveis, cujos valores foram
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ampliados em função dos resultados obtidos com o planejamento inicial, estão
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Fatores experimentais e variáveis codificadas do DCCR para biossorçao da CIP
CIP
Fatores
Tratamento
Variáveis codificadas
Experimentais
-α
-1
0
+1
+α
Branco
pH
7,2
8
10
12
12,8
Massa (g)
0,003
0,01
0,04
0,07
0,08
ZnCl2
pH
7,2
8
10
12
12,8
Massa (g)
0,003
0,01
0,04
0,07
0,08
H3PO4
pH
7,2
8
10
12
12,8
Massa (g)
0,003
0,01
0,04
0,07
0,08
KOH
pH
7,2
8
10
12
12,8
Massa (g)
0,003
0,01
0,04
0,07
0,08
α = (2N)1/4 = 1,41; N = número de variáveis independentes.

4.5 CINÉTICA DE ADSORÇÃO

Para a realização dos experimentos de biossorção foram testados diferentes
tratamentos da biomassa visando a remoção do ciprofloxacino em intervalos de 0, 0,2,
0,5, 1, 2, 4, 6, 10, 14, 20, 24 e 36 horas nas condições de pH e massa obtidas na
otimização.
A condução do teste foi realizada em erlenmayer de 1000 mL contendo 500 mL
da solução do analito e 0,5 g do biossorvente acoplados em shaker sob agitação
controlada. Para maior confiabilidade foram consideradas duplicatas experimentais de
cada tratamento. Uma vez atingidos os tempos estabelecidos, alíquotas da solução
tratada foram colhidas e o sorvente separado por filtração em filtro de seringa 0,22
µm. Os dados foram avaliados pelo ajuste a modelos cinéticos de pseudo-primeira e
pseudo-segunda ordens.

4.6 ENSAIO DAS ISOTERMAS DE BIOSSORÇÃO

Definidos os tempos de equilíbrio pelo teste cinético, foram estudados os
equilíbrios nas temperaturas de 25 e 35°C. Foram utilizados erlenmayer de 125 mL
com 50 mL de solução de trabalho à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mg L-1 para
o ciprofloxacino. Os dados foram ajustados as isotermas de Langmuir e Freundlich.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DA CIPROFLOXACINA

O comportamento do espectro de absorção do fármaco ciprofloxacina com
concentração de 20 mg L-1 e pH 10,5 é apresentado na Figura 5. O CIP possui banda
máxima de absorção em 278 nm, faixa abrangida no ultravioleta médio.
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Figura 5. Espectro de absorção UV-VIS em solução aquosa com concentração de 20 mg L-1 de
TC e pH= 10,5, resolução de 2nm e caminho óptico de 1 cm.

A curva de calibração usada na quantificação é apresentada na Figura 6.
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Figura 6. Curva de calibração na faixa de 5 a 25 mg L-1 para a ciprofloxacina em pH 10,5.
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O ajuste foi considerado satisfatório, pois o r² foi de 0,99.

5.2 PONTO DE CARGA ZERO
Os valores de PCZ obtidos para cada tratamento do biossorvente são
apresentados na figura 7.
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Figura 7. Ponto de carga zero para os diferentes tratamentos do biossorvente preparado com
biomassa de macrófita.

Por meio da Figura 5, observa-se as intersecções da curva com a reta y=x,
indicando os pontos de carga zero. Devido à valores aproximadamente iguais, 6,5,
tanto para a biomassa sem tratamento quanto para aquela tratada com o cloreto de
zinco (ZnCl2), o tratamento com cloreto de zinco não teve procedência nos testes para
avaliação da remoção do CIP. Para os tratamentos com ácido fosfórico (H3PO4) e
hidróxido de potássio (KOH), são observados os valores de pH 2,5 e 9,0,
respectivamente. Estes valores foram usados para definição dos níveis aplicados nos
delineamentos experimentais.

5.3 ESTUDO DO EFEITO DAS VARIÁVEIS pH E MASSA
5.3.1 Delineamento Inicial: Planejamento Fatorial completo 2²
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A avaliação inicial dos fatores e níveis investigados com base na percentagem
de remoção do CIP é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3. Matriz do planejamento fatorial completo 2² com os fatores (codificados e reais) e
respostas quanto à eficiência de remoção de CIP.

Tratamento

Branco

H3PO4

KOH

Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Fatores
pH
Biossorvente ( g)
codificado (Real)
codificado (Real)
6,5(-1)
0,02(-)
6,5(-1)
0,1 (+)
10,5(+)
0,02(-1)
10,5(+)
0,1 (+)
8,5(0)
0,06 (0)
8,5(0)
0,06 (0)
8,5(0)
0,06 (0)
3,5(-1)
0,02(-)
3,5(-1)
0,1 (+)
9,5(+)
0,02(-1)
9,5(+)
0,1 (+)
6,5(0)
0,06 (0)
6,5(0)
0,06 (0)
6,5(0)
0,06 (0)
3,5(-1)
0,02(-)
3,5(-1)
0,1 (+)
9,5(+)
0,02(-1)
9,5(+)
0,1 (+)
6,5(0)
0,06 (0)
6,5(0)
0,06 (0)
6,5(0)
0,06 (0)

Variável resposta
Remoção (%)
16,57
9,15
18,53
13,80
12,51
14,63
15,29
9,07
3,19
14,78
8,17
5,16
7,60
7,66
6,65
9,67
59,11
13,86
23,75
25,34
29,27

Como apresentado na Tabela 3, a maior remoção por biossorção do CIP
observada nos ensaios preliminares foi de, 18,53%, 14,78% e 59,11% para os
tratamentos em branco, H3PO4 e KOH respectivamente.
Na Figura 8 são apresentadas as superfícies de resposta obtidas pelo
delineamento experimental 2².
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(a)

(b)

(c)
Figura 8. Superfície de Respostas para os Efeitos das Variáveis pH e Massa para cada
tratamento (a) branco, (b) H3PO4 e (c) KOH, de Acordo com o modelo linear do delineamento
fatorial 2² sobre a Remoção do Ciprofloxacino.

A inspeção das figuras permite observar que a condição ideal, representadas
pela centralização das regiões em vermelho nos gráficos, não foi alcançada. Para
todos os tratamentos foram indicadas necessidades de aumento da faixa de pH
estudada e redução das massas empregadas no estudo de biossorção.
A partir destas observações o planejamento inicial (Tabela 1) foi deslocado e
complementado com os pontos axiais (Tabela 2), visando a otimização das condições
experimentais.

5.3.2 Delineamento de otimização: Delineamento composto rotacional (DCCR)
Os resultados obtidos no estudo da remoção do antibiótico ciprofloxacino
considerando o DCCR estão apresentados na Tabela 4. A variável resposta
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(dependente) utilizada na análise estatística foi a porcentagem de remoção de
ciprofloxacina e seu ajuste ao modelo mediante a ANOVA de regressão ao nível de
95% de confiança, considerando p < 0,05. A faixa de pH foi definida com base nos
valores de PCZ.
Tabela 4. Matriz do planejamento DCCR com os fatores (codificados e reais) e respostas
quanto à eficiência de remoção de CIP.

Tratamento

Branco

H3PO4

KOH

Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fatores
pH
Biossorvente ( g)
codificado (Real)
codificado (Real)
8(-1)
0,01 (-)
8(-1)
0,07 (+)
12(+)
0,01(-1)
12(+)
0,07 (+)
10(0)
0,04 (0)
10(0)
0,04 (0)
10(0)
0,04 (0)
7,2(-1,41)
0,04 (0)
12,8(+1,41)
0,04 (0)
10(0)
0,003(-1,41)
10(0)
0,08 (+1,41)
8(-1)
0,01 (-)
8(-1)
0,07 (+)
12(+)
0,01(-1)
12(+)
0,07 (+)
10(0)
0,04 (0)
10(0)
0,04 (0)
10(0)
0,04 (0)
7,2(-1,41)
0,04 (0)
12,8(+1,41)
0,04 (0)
10(0)
0,003(-1,41)
10(0)
0,08 (+1,41)
8(-1)
0,01 (-)
8(-1)
0,07 (+)
12(+)
0,01(-1)
12(+)
0,07 (+)
10(0)
0,04 (0)
10(0)
0,04 (0)
10(0)
0,04 (0)
7,2(-1,41)
0,04 (0)
12,8(+1,41)
0,04 (0)
10(0)
0,003(-1,41)
10(0)
0,08 (+1,41)

Variável resposta
Remoção (%)
32,04
45,58
54,29
66,08
38,80
40,29
38,44
52,39
62,57
41,34
40,81
30,70
32,77
57,03
74,91
32,30
25,92
30,36
35,41
59,71
40,92
31,86
32,77
64,96
51,30
61,03
79,63
73,26
70,39
71,91
69,56
28,67
61,03

Como apresentado na Tabela 4, a maior remoção por biossorção do CIP foi
observada nos ensaios de número 5 (79,63%) para o tratamento com KOH, ensaio
número 4 (66,08%) para o tratamento em branco e 4 (74,91%) para a biomassa
tratada com H3PO4.
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Foram obtidos valores dos efeitos estimados de cada parâmetro, pH e massa
de biossorvente, sobre as variáveis resposta apresentadas na Tabela 04 partindo dos
resultados experimentais obtidos na biossorção do CIP a partir do DCCR. Os valores
que apresentaram p-valor < 0,05 foram considerados significativos para o intervalo de
confiança de 95% de confiança. Partindo dos valores significativos, foi possível obter
uma equação matemática do modelo de regressão quadrático e seus respectivos
coeficientes de determinação (R²) (Tabela 5).
Tabela 5. Análise de variância do ajuste dos dados experimentais e equações preditas pelo
modelo quadrático para o estudo do efeito do pH e massa de macrófita sobre a adsorção do
ciprofloxacino para os tratamentos em branco, com H3PO4 e KOH
Fontes de
Variação

F

SQ

GL

MQ

F cálc.

Regressão
Resíduos
Falta de
ajuste
Erro puro
Total

2659
263

5
16

532
16

3,3

2,85

200

3

67

16,8

3,41

63
2917

16
21

4

Regressão
Resíduos
Falta de
ajuste
Erro puro
Total

4672,494
823,907

5
16

934,499
51,493

18,148

2,85

755,658

3

251,886

47,979

3,41

68,249
5302,647

13
21

5,250

Regressão
Resíduos
Falta de
ajuste
Erro puro
Total

5128,835
182,891

5
16

1025,767
91,446

11,217

2,85

141,456

3

47,152

14,795

41,435
4915,231

13
21

3,187

Modelo

R²

% Remoção=183,0(±32,0) 35,2(±6,10)*pH+2,0(±0,3)*pH²
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% Remoção= 307,8(±18,0) 59,4(±3,5)*pH+3,2(±0,2)*pH²-816,4
(±154,0)*massa+5863,4(±864,0)*massa²

84

% Remoção= 88,5(±14,0)
+18,3(±2,7)*pH0,7(±0,1)*pH²+2759,0(±120,0)*massa19704,0(±673,0)*massa²

96

Tab.

Branco

H3PO4

KOH

3,41

SQ = Soma quadrática; GL = Graus de liberdade; MQ = Média Quadrática.

Analisando a regressão ao modelo quadrático, para o tratamento com o ácido
fosfórico, tem-se que o valor de Fcalculado (18,15) é maior do que o valor de Ftabelado
(2,85), o que indica que o ajuste foi considerado satisfatório. Quando se verifica o valor
de F para a falta de ajuste, sendo Fcalculado = 47,15 maior que Ftabelado = 2,85, observase que a distribuição não é homogênea e que alguns ensaios se afastam do modelo
prejudicando o ajuste. Os dados podem ser melhor avaliados quando observa-se a
figura 07b), por meio da análise da distribuição dos resíduos em torno da reta, a qual
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apresenta pontos bastantes distantes da linha de tendência, ao mesmo tempo em que
são observados pontos distribuídos sob a mesma.
O mesmo comportamento é observado para o tratamento da biomassa com o
hidróxido de potássio, quando na análise de regressão, são observados valores de
Fcalculado> Ftabelado, sendo estes, Fcalculado = 11,22 e Ftabelado = 2,85. Dessa forma, admitese para este tratamento que o ajuste ao modelo quadrático foi também satisfatório.
Os valores de F, obtidos para a falta de ajuste, confirmam essa hipótese de que alguns
valores prejudicam o ajuste, pois, Ftabelado = 3,41 é menor do que Fcalculado = 14,80. A
hipótese ainda é reforçada através da análise da distribuição dos resíduos em torno
da reta onde os pontos aproximam-se da normalidade (Figura 07c)). Apesar de os
valores calculados não estarem distribuídos uniformemente na linha de tendência, não
foram observados pontos muito distantes e desuniformes como observados no
primeiro tratamento.
De maneira semelhante aos demais tratamentos, o processo de adsorção por
biomassa de macrófita sem tratamento (branco) apresenta valores de Fcalculado

>

Ftabelado, indicando que o ajuste ao modelo quadrático foi considerado satisfatório. Na
distribuição de resíduos (Figura 9a)), há pontos distantes da reta, assim como não há
nenhum ponto sobre ela, o que fortalece a hipótese de ajuste ao modelo quadrático
insatisfatório.
Com isso, os modelos foram considerados válidos para o nortemaento das
variáveis visando a obtenção de uma condição estatisticamente efetiva na remocao
do CIP por biossorção.
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(a)

(b)

(c)
Figura 9. Distribuição dos Resíduos em Torno da Reta Normal de Acordo com o Modelo
Quadrático do DCCR 2² Sobre a Remoção do Ciprofloxacino em Macrófita aquática, a) sem
tratamento e quando tratada com b) H3PO4 e c) KOH.

No diagrama de Pareto (Figura 10), foram analisados os efeitos de interação
das variáveis para remoção do ciprofloxacino, em que se observa a significância dos
efeitos, com 95% de confiança, por meio da linha tracejada vermelha correspondente
a p=0,05.
Os efeitos das variáveis na biomassa sem tratamento (Figura 10a)), não
apresentaram efeitos individuais de massa ao modelo quadrático e de interação pH e
massa significativos, confirmando as observações na análise dos ajustes. Para os
demais tratamentos, todos os efeitos individuais foram significativos, assim como a
interação binária pH e massa. Observa-se na figura 10b), que os valores apresentam
efeito negativo, indicando que em condições de menor quantidade de biossorvente,
obtém-se maior remoção do antibiótico ciprofloxacina, o que também foi observado
por OLIVEIRA et al. 2018, quando obteve o mesmo resultado para remoção do CIP
empregando biomassa de capim elefante. Tal característica não é observada para o
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tratamento com ácido fosfórico, figura 10b), no qual os dados indicam melhores
resultados a medida em que há aumento do biossorvente.

(b)

(a)

(c)
Figura 10. Gráfico de Pareto para os Efeitos das Variáveis pH e Sobre a Remoção do
Ciprofloxacino em Macrófita aquática, a) sem tratamento e quando tratada com b) H3PO4 e c)
KOH.

O delineamento composto central rotacional (DCCR) mostrou-se fundamental
no processo de análise, do qual foram obtidas as melhores condições de remoção do
antibiótico e consequentemente, maior eficiência no processo, como pode ser
observado na Figura 11, na qual estão apresentadas as superfícies de respostas para
ambos os tratamentos. É possível verificar por meio de análise comparativa das
figuras, a influência das variáveis na remoção do antibiótico, de maneira a evidênciar
os dados observados no gráfico de pareto.
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(a)

(b)

(c)
Figura 11. Superfície de Respostas para os Efeitos das Variáveis pH e Massa para a a)
biomassa sem tratamento, b) tratada com H3PO4 e c) com KOH, de Acordo com o Modelo
Quadrático do DCCR 2² sobre a Remoção do Ciprofloxacino.

A região em vermelho que aparece nos gráficos corresponde ao melhor
rendimento quanto ao percentual de remoção do antibiótico, enquanto na região em
verde, há menor eficiência na remoção. Assim, é possível observar por meio da Figura
9 que o maior percentual de remoção é obtido em valores de pH alcalinos. Os
resultados analisados nas Figuras 11a) e 11b)

são semelhantes quando sem

tratamento e quando tratada com o ácido. Comparativamente com o tratamento com
a base, KOH, os resultados não apresentam respostas satisfatórias para o processo
de biossorção, onde o comportamento quadrático é pouco acentuado quanto à
curvatura para as variáveis estudadas, indicando tendência aos termos lineares.
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A melhor condição usada entre todos os tratamentos foi obtida para o
tratamento com KOH, onde a superfície de resposta obtida, Figura 11c), apresenta
ajuste satisfatório, com percentual de remoção superior a 60%. Na superfície de
resposta, observa-se que o pH não afeta significativamente na remoção do
ciprofloxacina, desde que seja alcalino. Os pontos ótimos para remoção do CIP foram
observados em pH entre 7,2 e 12,8 e biomassa 0,003 e 0,08 g para ambos os
tratamentos, sendo o ponto ótimo obtido em pH 8,7, 9,0 e 10,5 e biomassa 0,041g,
0,034 g, 0,045g para os tratamentos a), b) e c) respectivamente. Considerando o
melhor desempenho do tratamento com KOH, esta condição foi utilizada nos estudos
cinéticos e de isotermas.

5.4 CINÉTICA DE ADSORÇÃO

O efeito do tempo de contato necessário para atingir o equilíbrio entre as fases,
a capacidade de adsorção e a eficiência de remoção do fármaco ciprofloxacino por
meio do emprego da biomassa de macrófita podem ser observadas na Figura 10.
Por meio da análise das figuras 12a), (c) e (e), foi possível verificar o tempo de
equilíbrio no processo de adsorção, quando não há mais aumento considerável de Qe
em função do tempo. Nesse momento o adsorvente alcança seu ponto de saturação
e máximo de adsorção. As figuras 12b), (d) e (f), por sua vez, apresentam dados
referentes a eficiência máxima alcançada pelo sistema no equilíbrio em determinados
intervalos de tempo. Verifica-se por meio dos gráficos que no processo de adsorção
do ciprofloxacino pela biomassa sem tratamento e para o tratamento com o ácido, o
equilíbrio foi observado após o intervalo de 12h com estabilidade em 20 horas,
removendo

5,8 mg g-1, correspondente a 26% de remoção e 1,32 mg g-1,

correspondente a 5,9% de remoção, respectivamente.
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Figura 12. Dados Cinéticos de Adsorção do Fármaco Ciprofloxacino pelo Biossorvente sem
tratamento em (a) e (b), tratado com H3PO4 em (c) e (d) e com KOH em (e) e (f). Dados: (m = 0,5
g; V = 0,5 L; C0 = 20 mg/L; T = 25°C; pH ótimo; 300 rpm; 36 horas)

É possível observar uma maior eficiência da remoção do antibiótico para o
tratamento com o hidróxido de potássio, onde o equilíbrio começa a ser estabelecido
por volta de 12 h como nos tratamentos anteriores, porém a remoção é mais
expressiva, sendo 12,8 mg g-1 após 20h, o que corresponde a uma eficiência na
remoção de aproximadamente 65% do fármaco.
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A cinética de adsorção do fármaco quando em meio básico, apresentou uma
curvatura com maior uniformidade no crescimento da taxa de remoção onde a maior
eficiência é alcançada de acordo com o aumento do tempo de contato com o
biossorvente, enquanto o tratamento da biomassa com o ácido, a taxa de remoção
apresenta decréscimo na taxa de remoção após 24 horas, indicando ineficiência na
remoção a partir deste intervalo. Observa-se em ambos os tratamentos, um aumento
na velocidade de remoção logo nos intervalos de tempo iniciais e no decorrer do tempo
a taxa de remoção se mantém constante em crescimento devido ao aumento da
concentração na fase fluida, onde os sítios vazios ativos vão sendo então,
preenchidos.
A fim de investigar os mecanismos da cinética de biossorção, os dados
experimentais foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e
pseudo-segunda ordem (Figura 13 e 14).
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Figura 13. Cinética de Adsorção de Pseudo-Primeira Ordem do Fármaco Ciprofloxacino pelo
Biossorvente sem tratamento (a) tratado com H3PO4 (b) e tratado com KOH (c).
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Figura 14. Cinética de Adsorção de Pseudo-Segunda Ordem do Fármaco Ciprofloxacino pelo
Biossorvente sem tratamento (a) tratado com H3PO4 (b) e tratado com KOH (c).

Os parâmetros dos modelos cinéticos de adsorção de pseudo-primeira ordem
e pseudo-segunda ordem obtidos para o processo de adsorção do Ciprofloxacino
empregando biomassa de macrófita, podem ser observados na tabela 06.
Tabela 6. Parâmetros Cinéticos de Adsorção do Ciprofloxacino empregando Biomassa de
Macrófita como Adsorvente para Pseudo-Primeira Ordem e Pseudo-Segunda Ordem
Pseudo-Primeira Ordem
Tratamento
R2
qe (cal.) (mg/g)
K1 (h-1)
Branco
0,94
5,79
0,10
H3PO4
0,99
0,78
0,11
KOH
0,99
7,6
0,12
Pseudo-Segunda Ordem
Tratamento
R2
qe (cal.) (mg/g)
K2 (g mg-1 h-1)
Branco
0,95
8,08
0,023
H3PO4
0,99
1,36
0,385
KOH
0,99
13,0
0,005

Segundo dados da Tabela 6, o modelo de pseudo-segunda ordem que
relaciona a taxa de adsorção com base na capacidade adsortiva dos sólidos apresenta
melhor ajuste para os dados experimentais da cinética de biossorção, tendo em vista
que seus valores de coeficientes de relação, 0,95, 0,99 e 0,99 para a biomassa sem
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tratamento e para os tratamentos com o ácido e a base, respectivamente, são
superiores aos obtidos no modelo de pseudossegunda ordem. Esse mesmo resultado
foi citado por Ho (2006), que relatou a equação cinética como sendo amplamente
aplicada à adsorção de poluentes de soluções aquosas.
Os valores de qe calculado apresentam variação consideravel entre o
tratamento com H3PO4 e KOH, onde os resultados obtidos para o tratamento com a
base, qe = 13 mg g-1, são superiores àqueles obtidos para os demais tratamentos,
ajustado ao modelo de pseudo-segunda ordem, com coeficiente de relação 0,99. A
natureza da adsorção, pressuposto pelo modelo cinético de pseudo-segunda ordem,
é química (quimissorção), segundo HO (2006), havendo troca de elétrons entre o
adsorvente e o adsorvato.
No estudo de biossorção de Wu et al (2015), empregando biomassa de alga
(Enteromorpha prolifera) para a remoção de ciprofloxacina foram reportados qe de
15,72 mg g-1 e 23,25 mg g-1 para pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem
respectivamente. Esses valores são semelhantes aos obtidos para o tratamento com
KOH, assim como o comportamento de pseudo-segunda ordem foi o destacado pelos
autores.
Um melhor ajuste ao modelo de pseudo-segunda ordem também foi observado
por Bajpai; Bajpai e Rai (2012), no emprego de serragem de madeira como
biossorvente para o ciprofloxacino sendo qe de 4,2 mg g-1 e k2 de 0,002 (g mg-1 h-1).
Valores estes igualmente na merma ordem de grandeza ao obtidos neste estudo.

5.5 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
Partindo dos dados de equilíbrio obtidos na análise da cinética de adsorção,
são apresentados os dados de equilíbrio experimentais e as porcentagens de
remoção em função das concentrações iniciais de ciprofloxacina, analisadas nas
temperaturas de 25°C e 35°C.
A partir da Figura 15, é possível observar que a variação das temperaturas, de
25°C para 35°C, não interfere efetivamente no processo de adsorção do ciprofloxacino
para o primeiro tratamento, enquanto para o segundo tratamento, observa-se uma
diferença quanto a adsorção mediante a variação de temperatura, onde o aumento da
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temperatura minimiza o processo de adsorção. Além disso, pode-se observar que em
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Figura 15. Dados Experimentais de Equilíbrio do Ciprofloxacina em Biomassa de Macrófita
sem tratamento (a) tratado com H3PO4 (b) e tratado com KOH (c) (m = 0,5 g; V = 0,5 L; C0 =5-50
mg/L; pH 11; 300 rpm; 12 h.)

A partir dos dados experimentais obtidos, verifica-se maior eficiência na
remoção do CIP em KOH, a 35°C, em concentrações iniciais, como 10 a 15 mg L-1,
com valores maiores ou iguais a 60%. Os valores referentes a quantidade máxima de
ciprofloxacino adsorvido por biomassa de macrófita para cada tratamento em
diferentes temperaturas estão apresentados na Erro! A origem da referência não
foi encontrada.07.
Tabela 7. Valores de qmáx de Adsorção do Ciprofloxacino empregando Biomassa de Macrófita
como Adsorvente em diferentes temperaturas e Concentrações Iniciais.
Tratamento
Temperatura
qmáx (mg g-1)
Branco
25°C
9,34
35°C
11,9
H3PO4
25°C
7
35°C
7
KOH
25°C
18
35°C
19,7
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Em relação ao tratamento com o ácido, a temperatura não influência na
capacidade adsortiva, mantendo-se em 7 mg g-1, valor este inferior àqueles obtidos
na adsorção em biomassa sem tratamento e com tratamento em KOH, onde a
interferência da temperatura na capacidade é presente, sendo para 35°C, qmáx igual a
11,9 e 19,7 mg g-1 respectivamente; para o branco e para KOH, superior ao
encontrado em 25°C, correspondente 9,34 e 18 mg g-1. Os dados apresentados na
Tabela 05 foram obtidos a uma concentração inicial de 50 mg L-1, com exceção do
branco a 25°C a uma concentração de 35 mg L-1.
Para a definição do modelo mais adequado a ser empregado no processo de
adsorção do CIP, realizou-se uma análise dos dados de adsorção no equilíbrio nas
temperaturas de 25 e 35°C, ajustados aos modelos de Langmuir (a) e Freundlich (b)
(Figura 16).
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Figura 16. Ajuste dos Dados Experimentais de Equilíbrio nas Isotermas de (a) Langmuir, (b)
Freundlich a partir dos Dados Experimentais de Equilíbrio do Ciprofloxatino em Biomassa de
Macrófita nas Temperaturas de 25°C e 35°C. 1) sem tratamento, 2) H3PO4 e 3) KOH.

A Tabela 8, apresenta os parâmetros das isotermas e a qualidade do ajuste
para os modelos de Langmuir e Freundlich nas diferentes temperaturas analisadas.
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Tabela 8. Parâmetros dos Modelos Matemáticos das Isotermas de Langmuir e Freundlich para
a Adsorção do Ciprofloxatino em Biomassa de Macrófita nas Temperaturas de 25°C e 35°C em
H3PO4 e KOH.
BRANCO
H3PO4
KOH
Modelo
25°C
35°C
Parâmetro
25°C
35°C
25°C
35°C
12
23
qmax (mg.g-1)
10
11
33
20
Langmuir
0,082
0,0311
KL (L.mg-1)
0,056
0,05
0,06
0,15
0,9869
0,9957
R2
0,9955
0,9880
0,9906
0,9896
2,93
1,27
KF (L.mg-1)
0,667
1,104
2,27
2,6
Freundlich
1,56
0,966
N
1,46
1,76
1,48
1,75
0,9541
0,9416
R2
0,9708
0,9508
0,9508
0,9722
qm = capacidade máxima de adsorção; KL = constante de Langmuir relacionada com as forças de
interação; R² = coeficiente de determinação; KF = constante de Freundlich relacionada a capacidade
de adsorção; n = constante da isoterma de Freundlich relacionada a intensidade de adsorção.

Analisando os valores obtidos para R² (Tabela 8), o modelo da isoterma de
Langmuir é a que melhor descreve o processo de adsorção, onde os dados do
equilíbrio foram mais bem ajustados para ambas as temperaturas, de 25 e de 35°C.
Esse modelo, segundo Bello et al. (2010), supõe a monocamada de adsorção em uma
superfície contendo um finito número de sítios (poros) de adsorção com estratégias
homogêneas de adsorção sem transmigração de adsorbato no plano de superfície, ou
seja, todas as espécies interagem com apenas um tipo de sítio, sem alternar os sótios
ou interagir entre si.
Por meio dos parâmetros do modelo de Langmuir, é possível observar um
aumento do valor de KL considerável quando há aumento da temperatura para o
tratamento com KOH. Esse valor de KL, indica a intensidade na interação do
adsorvente com o adsorvato, desse modo o aumento da temperatura influencia na
reação, tratando-se de um processo endotérmico. A quantidade máxima de
ciprofloxacino adsorvido por biomassa de macrófita, qmax, ocorreu em 25°C, mediante
tratamento da biomassa com KOH.
Em relação ao modelo de Freundlich, todos os valores obtidos para o parâmetro
n, foram significativamente maiores do que 1, o que demonstra que o processo é
favorável à interação do adsorvente pelo adsorvato.
No estudo de biossorção de Wu et al (2015), empregando biomassa de alga
(Enteromorpha prolifera) para a remoção de ciprofloxacina foi reportado melhor ajuste
a isoterma de Freundlich com qe max de 21,7 mg g-1 a 20°C para pseudo-segunda
ordem.
As capacidades máximas de biossorção da biomassa de macrófita
considerando o modelo de Langmuir variaram de 10 a 33 mg g -1 de acordo com o
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tratamento e temperatura (Tabela 8) . Estes valores são superiores aos observados
em cinzas. (1,5 mg g-1) (Zhang et al. 2011) e Caulinita (6,6 mg g-1) (Li et al. 2011)
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6 CONCLUSÃO

O estudo do processo de biossorção do antibiótico ciprofloxacino (CIP)
empregando como biossorvente a biomassa de macrófita aquática indicou melhor
condição experimental em meio alcalino, com rendimento ótimo para o tratamento da
biomassa com KOH, em pH 10,5 e 0,05 g de biomassa, prevendo um percentual de
remoção superior a 60% com base nos resultados obtidos pela otimização do
processo de remoção pelo DCCR.
O efeito do tempo de contato necessário para atingir o equilíbrio entre as fases
foi de 12 a 20 horas, com capacidade de adsorção 12,8 mg g-1 e eficiência de 65 %
na remoção do fármaco ciprofloxacino por meio do emprego da biomassa de
macrófita. Por meio dos parâmetros cinéticos de adsorção avaliados, verificou-se que
a adsorção do CIP pela biomassa segue o comportamento descrito pelo modelo de
pseudo-segunda ordem, o qual pressupõe um processo por quimissorção.
Analisando o comportamento das isotermas de adsorção observa-se o
aumento da capacidade de adsorção do CIP pela biomassa de macrófita quando há
elevação da temperatura. O modelo da isoterma de Langmuir que supõe a
monocamada de adsorção é a que melhor descreve o processo de adsorção, onde os
dados do equilíbrio foram mais bem ajustados para ambas as temperaturas, de 25 e
de 35°C. A quantidade máxima de ciprofloxacino adsorvido, qmax, 33 mg g-1, ocorreu
em 25°C, mediante tratamento da biomassa com KOH.
A continuidade do estudo demanda da caracterização da biomassa e da
avaliação termodinâmica do processo, bem como a inspeção de diferentes
granulometrias e o estudo de dessorção.
Em linhas gerais, a utilização de biomassa de macrófita aquática no processo
de adsorção de CIP mostrou-se atrativa conforme os resultados obtidos.
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