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Introdução 
Os microcontaminantes emergentes têm sido objeto de estudos em diversas pesquisas, 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. A Biossorção, que emprega como adsorvente 

materiais de origem natural, pode representar uma maneira eficaz e alternativa para auxiliar na remoção de 

microcontaminantes das matrizes ambientais considerando seu custo/benefício (ESPÓSITO et al., 2001). 
O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação da remoção do antibiótico ciprofloxacino em meio aquoso 
empregando biossorvente preparado a partir de biomassa da macrófita aquática Pistia stratiotes, avaliando a cinética 
de biossorção sob diferentes pHs e temperaturas, realizando o estudo de isotermas na condição de equilíbrio para 
interpretação dos mecanismos de sorção envolvidos. 

Metodologia 
O biossorvente foi preparado a partir de tratamentos físicos e químicos da biomassa de macrófita aquática Pistia 
stratiotes. 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). 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. O fármaco ciprofloxacino (CIP) foi adquirido na forma de padrão analítico da marca (Sigma-
Aldrich®) com pureza de 99,98%. O pH do meio foi controlado pelo emprego de soluções de ácido clorídrico e hidróxido 
de sódio 0,1 mol L-1 medidas em pHmêtro Hanna modelo pH 21. O As medidas de concentração ocorreram em 
espectrofotômetro de absorção molecular UV/VIS de varredura de feixe simples, (PerkinElmer™ LAMBDA XLS) 
realizando uma varredura ao longo da faixa espectral do visível. 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). Visando a 
otimização do processo de adsorção, foram analisadas as interações das variáveis pH e massa de macrófita no 
processo biossortivo, 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, empregando modelos respectivamente. 

Resultados e Discussão 
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 melhor 
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.  

Considerações Finais 

O uso do planejamento e DCCR 2² permitiu a definição das melhores condições de operação do processo de adsorção. 

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 eficiente conforme os resultados obtidos. 

____________________ 
ESPOSITO, A.; PAGNANELLI, F.; LODI, A.; SOLISIO, C. AND VEGLIÒ, F.; Biosorption of heavy metals by Sphaerotilus natans: an equilibrium study 
at different pH and biomass concentration, Hydrometallurgy, v. 60, p. 129-141, 2001.  


