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Resumo 

O aumento crescente no consumo de antibióticos e a presença destes em efluentes é um problema emergente, de 

forma que métodos alternativos de remoção devem ser estudados. Dessa forma, neste projeto realizou-se testes de 

afinidade adsortiva com diferentes antibióticos, utilizando diversas argilas, para, posteriormente, determinar a 

intensidade dos efeitos gerados por cada variável avaliada no processo. O antibitótico ofloxacino com a argila verde-

lodo calcinada apresentou maior remoção (98,87%) dos ensaios realizados.    

 

Palavras-chave:  

Antibiótico, argila, adsorção. 

 

Introdução 
A presença de fármacos nos efluentes é um 

problema devido às consequências que podem trazer para 
a vida marinha e dos seres humanos1. A adsorção é um 
método eficaz de tratamento das águas, que, além da 
facilidade de operação e baixo custo, não introduz 
subprodutos ao ambiente2,3. Para maior eficiência da 
adsorção deve ser analisada a maior afinidade entre 
adsorvente e adsorbato4. Neste trabalho foi estudada a 
afinidade entre algumas argilas e antibióticos para 
determinar o par que apresentou maior capacidade de 
adsorção, além de analisar a influência das variáveis no 
processo. 

Resultados e Discussão 
Pelos testes de afinidade (Figura 1), contendo 50 

mL da solução do antibiótico com 0,5 g de argila 
(granulometria de 0,855 mm), por 24 h sob agitação 
constante de 200 rpm, pode-se constatar que o par 
adsorbato-adsorvente que apresentou maior remoção 
(98,8%) foi o ofloxacino com a argila verde-lodo calcinada. 

 
Figura 1. Remoção do antibiótico por argilas.  

O planejamento composto central ortogonal 
avaliou a influência de cada variável (Tabela 1) na 
capacidade de adsorção do antibiótico ofloxacino pela 
argila verde-lodo calcinada. 

 
Tabela 1. Nível de cada efeito no planejamento 

Fatores Símbolos 
Valores dos Níveis Codificados 

-1,68 -1 0 1 1,68 

Massa de adsorvente (g) X1 0,06 0,4 0,9 1,4 1,74 

Agitação (rpm) X2 76 110 160 210 244 

Granulometria do 
adsorvente (mm) 

X3 0,27 0,51 0,85 1,21 1,44 

 Pelo gráfico de Pareto (Figura 2) é observado que 
o termo linear da massa causa o maior efeito na adsorção, 
com influência negativa, ou seja, quanto menor a massa 
melhor será a capacidade de adsorção do processo. O 
termo quadrático da agitação e a granulometria 
apresentaram influência negativa no processo. Os demais 
termos não foram significativos no intervalo de confiança 
de 95%. 

 
Figura 2. Efeito de cada variável na adsorção 
 

Conclusões 
Observou-se boa afinidade entre o antibiótico 

ofloxacino com argila verde-lodo calcinada. Além disso, foi 
possível determinar que a variável mais significativa neste 
processo foi a massa. Contudo, apesar dos demais termos 
não apresentarem significância, não significa que não são 
importantes para o processo de adsorção, apenas que na 
faixa avaliada a capacidade de adsorção não variou 
significativamente, pois os demais fatores foram 
suficientes para promover contato adequado e remoção 
eficaz (na faixa de 96 a 99%). 
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