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RESUMO 

A preocupação com os resíduos de fármacos presentes no meio ambiente tem sido bastante 

estudada, uma vez que chegando as estações de tratamento de água podem prejudicar 

diretamente a população. Como uma possível solução para remoção do fármaco diclofenaco 

de sódio (DS) do meio aquático foi estudado a interação do mesmo por meio de adsorção com 

derivados de quitosana. Os derivados obtidos para o estudo foram a quitosana modificada 

quimicamente com acetilacetona (Qacac) e a quitosana modificada quimicamente com 

acetilacetona e etilenodiamina (Qacen), ambos na ausência de solventes. Os novos 

biopolímeros obtidos a partir das modificações foram caracterizados por várias análises. Na 

análise elementar foi possível verificar um aumento da razão C/N após a modificação com 

acetilacetona e uma diminuição após a modificação com etilenodiamina, já nas 

espectroscopias as principais mudanças observadas ocorrem na formação da ligação imina e 

da presença da carbonila, observadas na região entre 1590-1660 cm
-1

 (FTIR) e 160-210 ppm 

(RMN 
13

C). O material modificado foi aplicado a remoção de diclofenaco de sódio em 

solução, variando pH e tempo. No estudo da interação do DS com os materiais obtidos, foi 

determinado que o melhor pH foi 6 e 4, e os parâmetros cinéticos indicaram que os sistemas 

estabilizaram com 90 e 45 minutos, para Qacac e Qacen, respetivamente, com melhor ajuste 

linear ao modelo pseudo segunda ordem para ambos os sistemas. Como o material Qacac 

obteve maior capacidade de remoção do fármaco, foi determinado ainda o efeito da 

temperatura, onde a capacidade máxima de adsorção foi de 56,08 mg g
-1

 a 298K, com pouca 

variação para as demais temperaturas, sendo estes dados melhor ajustados ao modelo proposto 

por Langmuir. 

 

Palavras chave: Meio ambiente, fármaco, modificação, adsorção. 
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PEREIRA, Kerlaine Alexandre Araújo, Schiff’s bases formation for removal of drugs in 

the absence of solvents, 2012, Dissertation (MSc in Materials Science) - Graduate Program 

in Materials Science, Federal University of Piaui, Teresina. 

 

ABSTRACT 

 

Concern over drug residues in the environment has been extensively studied given that these 

residues once arriving at water treatment stations can directly harm the population. As a 

possible solution for the removal of the drug diclofenac sodium (DS) of the water 

environment, was studied its interaction through adsorption with derivatives of chitosan. The 

derivatives obtained for the study were the chitosan chemically modified with acetylacetone 

(Cacac) and chitosan chemically modified with acetylacetone and ethylenediamine (Cacen), 

both in the absence of solvents. The new biopolymers obtained from the changes were 

characterized by several analyzes. In the elemental analysis was possible to observe an 

increase in C / N ratio after modification with acetylacetone and a decrease after modification 

with ethylenediamine. As for the spectroscopies, the major changes observed occurred in the 

formation of the imine bond  and the presence of the carbonyl, observed in the region between 

1590-1660 cm
-1

 (FTIR) and 160-210 ppm (
13

C NMR). The modified material was applied to 

remove diclofenac sodium solution, varying pH and time. In the study of the interaction of DS 

with the material obtained, it was determined that the best pHs were 6 and 4, and the kinetic 

parameters indicated that the systems stabilized at 90 and 45 minutes, to Cacac and Cacen, 

respectively, with best linear fit to the pseudo second order model for both systems. As the 

Cacac material obtained greater capacity of removal of the drug, it was also determined the 

effect of temperature, where the maximum adsorption capacity was 56.08 mg g
-1

 at 298K, 

with little variation for other temperatures, being these data better fit to the model proposed 

by Langmuir. 

 

Keywords: Environment, drug, modification, adsorption. 
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1. Introdução 

A presença de micro-organismos patogênicos em águas, provoca a morte de mais de 2 

milhões de pessoas anualmente em todo o mundo; a maioria crianças com idade abaixo de 5 

anos. Mais de um quinto da água doce facilmente acessível é utilizado para fins domésticos, 

agrícolas e industriais, sendo que a maioria dessas atividades causa a contaminação das águas 

por uma série de compostos de origem sintética ou geogênica/biogênica. Nesse contexto, não 

é surpresa que a preocupação com a poluição das águas por produtos químicos esteja se 

tornando um dos principais focos de interesse público mundial (Schwarzenbach et al., 2006). 

Os fármacos estão sendo continuamente jogados ao meio ambiente, resultado de 

processos de fabricação, descarte de produtos não utilizados e/ou vencidos, bem como pela 

excreção animal ou humana. Assim, os fármacos vêm sendo chamados de contaminantes 

"emergentes" e tem causado uma grande preocupação nos últimos anos, pois são em sua 

grande maioria lipossolúveis e resistentes. Mais ainda, estes compostos são produzidos para 

realizar um efeito biológico quando administrados em indivíduos específicos, porém, estes 

medicamentos também devem ter efeitos aos organismos existentes no meio-ambiente ao 

serem descartados. 

Um caso típico, é o diclofenaco de sódio, um importante não esteroide, anti-

inflamatório, de uso oral e injetável e amplamente utilizado em artrites, lesões agudas, dores 

musculares e reumatismo. Devido a sua ampla utilização, tem sido considerado como um dos 

resíduos farmacêuticos mais frequentemente encontrado em corpos hídricos.  

Dessa forma, a preocupação com os resíduos de fármacos presentes no meio aquático 

é de extrema relevância, uma vez que, chegando a estações de tratamento de água podem 

prejudicar diretamente a população (Williams et al., 2006). Este fato torna imperativo o 
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controle e remoção desses compostos farmacêuticos do meio aquático (Al-Rifal et al., 2007; 

Kasprzyk-Hordern et al., 2007), principalmente tratando-se de águas para o consumo humano. 

Dentre os vários métodos que são utilizados ultimamente para remoção desses 

poluentes, se destaca a adsorção, principalmente por ser um processo de alta seletividade, a 

nível molecular, demonstrando-se eficaz e econômica. A adsorção consiste na separação de 

componentes de uma mistura em que ocorre transferência de massa, sendo um composto 

diluído em uma fase fluida e um outro sólido adsorvente (Mall et al., 2005). É um processo 

eficiente e econômico com baixo consumo de energia, que vem despertando grandes 

interesses em relação à pesquisa de novos materiais que possam ser utilizados como 

adsorventes, onde podemos destacar os bioadsorventes 

A utilização de bioadsorventes para o tratamento de efluentes contaminados com 

fármacos, quando comparado aos demais métodos de descontaminação, apresenta-se como 

uma proposta promissora (Bila e Dezotti, 2007), eficiente, economicamente viável e 

ecologicamente sustentável. A grande disponibilidade e o baixo custo dos resíduos agrícolas e 

industriais têm despertado interesses quanto ao seu melhor aproveitamento, podendo dessa 

forma serem utilizados para a adsorção de fármacos contaminantes. Milhões de toneladas 

desses resíduos são produzidos no mundo anualmente e, na maioria das vezes, removidas por 

meio de queimadas provocando problemas maiores de poluição ambiental (Albertini et al., 

2007).  

A quitosana, um biopolímero obtida através da desacetilação da quitina, que por sua 

vez é obtida através de rejeitos de industrias pesqueiras, tem sido amplamente empregada para 

remoção de vários poluentes (Debrassi, Largura e Rodrigues, 2011) A presença das hidroxilas 

e grupamento amina desse polímero favorece a adsorção através de interações iônicas (Crini e 

Badot, 2008).  
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Com a modificação destes biopolímeros, espera-se obter materiais com propriedades 

adsorventes superiores à superfície inicial, e uma série de metais tem sido testados para este 

fim (Machado et al, 2009; Lopes et al, 2009; Lima e Airoldi, 2003; da Silva Filho et al., 

2011), bem como corantes (Sakkayawong, Thiravetyan e Nakbanpote, 2005; Debrassi, 

Largura e Rodrigues, 2011; Silva et al., 2013) e fármacos (Caroni et al, 2009). 

Com base no exposto, obteve-se dois derivados de quitosana para uso como 

adsorvente do fármaco diclofenaco de sódio. Os derivados foram caracterizados por análise 

elementar, infravermelho (FTIR), difração de Raios-X (DRX), ressonância magnética nuclear 

no estado sólido no núcleo do 
13

C (RMN 
13

C) e análise termogravimétrica (TG).  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

 Caracterizar a quitosana pura; obter e caracterizar dois derivados da quitosana por 

diversas técnicas para uso em adsorção de fármaco. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar a quitosana pura por meio das técnicas de: espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR); análise elementar; difração de Raios-X (DRX); ressonância 

magnética nuclear no estado sólido no núcleo do 
13

C (RMN 
13

C) e análise 

termogravimétrica (TG). 

 Modificar a quitosana pura com acetilacetona, para obtenção do derivado Qacac e 

modificação do Qacac com etilenodiamina, para obtenção do derivado Qacen, ambas 

as modificações na ausência de solventes. 

 Caracterizar os derivados da quitosana por meio das técnicas de análise elementar, 

FTIR, DRX, RMN 
13

C e TG. 

 Utilizar os derivados de quitosana para o estudo da adsorção do fármaco diclofenaco 

de sódio. 
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RESUMO 

A ocorrência de fármacos no meio ambiente tem se tornado um assunto de interesse nos 

últimos anos. Grande número desses compostos têm sido detectados em efluentes de estações 

de tratamento de esgotos (ETEs) municipais, águas superficiais e, menos frequentemente, em 

águas subterrâneas e água potável em todo o mundo. Alguns dos efeitos adversos causados 

por fármacos incluem toxicidade aquática, desenvolvimento de resistência em bactérias 

patogênicas, genotoxicidade e desregulação endócrina. Diferentes fontes podem ser indicadas 

para explicar o aparecimento de fármacos no ambiente aquático. Atualmente, é amplamente 

reconhecido que a principal fonte de poluição são os efluentes de ETEs. Portanto, o descarte 

de resíduos farmacêuticos nos efluentes de ETEs deve ser minimizado o máximo possível. A 

remoção de poluentes orgânicos recalcitrantes como fármacos na água e em efluentes pode ser 

obtida utilizando tecnologias avançadas de tratamento, tais como biorreatores com 

membranas (BRMs), processos oxidativos avançados (POAs) e adsorção, sendo este último o 

mais eficaz e utilizado ultimamente.  

 

Palavras chave: Meio ambiente, fármacos, adsorção. 
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ABSTRACT 

 

The occurrence of drugs into the environment has become a subject of interest in recent years. 

Large number of these compounds has been detected in effluents of municipal sewage 

treatment plants (STPs), surface water, and less frequently in groundwater and drinking water 

worldwide. Some of the adverse effects caused by drugs include aquatic toxicity, 

development of resistance in pathogenic bacteria, genotoxicity and endocrine disruption. 

Different sources can be shown to explain the appearance of drugs in the aquatic environment. 

Currently, it is widely recognized that the main source of pollution are effluents from STPs. 

Therefore, the disposal of pharmaceutical residues in effluents of STPs should be minimized 

as much as possible. The removal of organic pollutants recalcitrant as drugs in water and in 

effluents can be obtained using advanced treatment technologies such as membrane 

bioreactors (MBRs), advanced oxidation processes (AOPs) and adsorption, the latter being 

the most efficient and used lately. 

 

Keywords: Environment, drugs, adsorption. 
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3.1. Introdução 

A água é um recurso fundamental para a sobrevivência do homem e para o equilíbrio 

de todos os ecossistemas de nosso planeta e, nos dias atuais, ela representa uma preocupação 

mundial diante das ameaças da poluição, do uso insustentável, das mudanças climáticas, das 

pressões associadas ao uso do solo e do risco de escassez.  

A presença de micro-organismos patogênicos em águas naturais provoca a morte de 

mais de 2 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo; a maioria, crianças com idade 

abaixo de 5 anos. O aumento da poluição das águas superficiais e subterrâneas por produtos 

químicos, com efeitos na vida aquática e na saúde humana, também pode provocar problemas 

similares ou até mesmo de maior severidade. Mais de um quinto da água doce facilmente 

acessível é utilizado para fins domésticos, agrícolas e industriais, sendo que a maioria dessas 

atividades causa a contaminação das águas por uma série de compostos de origem sintética ou 

geogênica. Nesse contexto, não é surpresa que a preocupação com a poluição das águas por 

produtos químicos esteja se tornando um dos principais focos de interesse público mundial 

(Schwarzenbach et al., 2006). 

Atualmente, a avaliação dos efeitos dos inúmeros contaminantes naturais e sintéticos 

que podem estar presentes em águas naturais em concentrações na faixa de ng L
-1

 é ainda um 

grande desafio. Esses compostos representam um risco à saúde dos ecossistemas, 

considerando sua diversidade e a imensa carência existente no conhecimento detalhado de 

suas fontes, comportamento, distribuição, níveis tóxicos de concentração, assim como efeitos 

ambientais. A avaliação de impacto da contaminação química tem estado restrita quase que 

exclusivamente a produtos convencionais, especialmente agrotóxicos e subprodutos 

industriais, que mostram persistência no ambiente. Tais produtos, entretanto, representam 

somente uma parte do potencial poluente. Outros contaminantes, até então negligenciados, 
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vêm chamando a atenção da comunidade científica, sendo denominados contaminantes 

emergentes (Ohe, Watanabe e Wakabayashi, 2004; Bila e Dezotti, 2007; Ghiselli e Jardim, 

2007).
 

Mesmo presentes em pequenas concentrações os contaminantes emergentes, em 

algumas situações, podem interferir no sistema endócrino de humanos e de outros animais, 

afetando a saúde, o crescimento e a reprodução dos mesmos, sendo conhecidos como 

interferentes endócrinos (IE). Alguns efeitos citados na literatura, tais como diminuição na 

eclosão de ovos de pássaros, peixes e tartarugas; feminização de peixes machos; indução da 

síntese de vitoelogenina no plasma de peixes; problemas no sistema reprodutivo de peixes, 

répteis, pássaros e mamíferos e, alterações no sistema imunológico de mamíferos marinhos, 

têm sido associados à exposição de diversas espécies aos IE. Em alguns casos, esses efeitos 

podem conduzir até mesmo ao declínio das populações. Em seres humanos, esses efeitos 

podem incluir a redução da quantidade de esperma, o aumento da incidência de câncer de 

mama, de testículo e de próstata, e a endometriose (Bila e Dezotti, 2007; Ghiselli e Jardim, 

2007; Larsson et al., 1999). 

Os fármacos estão sendo continuamente jogados ao meio ambiente, resultado de 

processos de fabricação, descarte de produtos não utilizados e/ou vencidos, bem como pela 

excreção animal ou humana. Assim, os fármacos vêm sendo chamados de contaminantes 

"emergentes" e tem causado uma grande preocupação nos últimos anos, pois são em sua 

grande maioria lipossolúveis e resistentes. Mais ainda, estes compostos são produzidos para 

realizar um efeito biológico quando administrados em indivíduos específicos, porém, estes 

medicamentos também devem ter efeitos aos organismos existentes no meio-ambiente ao 

serem descartados. 
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Uma grande quantidade de fármacos de diferentes classes é consumida anualmente em 

todo o mundo. Estes compostos farmacêuticos incluem antipiréticos, analgésicos, reguladores 

lipídicos, antibióticos, antidepressivos, agentes quimioterápicos, drogas contraceptivas e 

outros mais. Depois do uso, esses compostos são parcialmente metabolizados e excretados na 

urina e fezes, e subsequentemente entram nas estações de tratamento de esgoto (ETEs), onde 

são tratados, juntamente com outros constituintes orgânicos e inorgânicos do efluente. 

A presença de fármacos residuais nos esgotos domésticos e em águas naturais é hoje 

uma grande preocupação mundial. Estudos demonstram que esses fármacos e seus 

metabólitos estão presentes em ambientes aquáticos em várias partes do mundo, tais como 

Brasil, Alemanha, Canadá, Holanda, Inglaterra, Itália, Suécia, e Estados Unidos. A América 

Latina representa 4% do mercado total de medicamentos (16,5 bilhões de dolares), dos quais 

67% deste mercado estão relacionados com o mercado brasileiro que é o 10
o 

mercado 

consumidor de fármacos do mundo (Bila e Dezotti, 2003).  

Os métodos mais utilizados ultimamente, para remoção desses contaminantes, são 

aqueles que empregam a precipitação, coagulação/coprecipitação, separação por membrana, 

processos de adsorção, tratamento biológico, fotodegradação e processos oxidativos 

avançados. Apesar dos quatro últimos serem os mais eficientes na remoção dos 

contaminantes, alguns desses podem levar à formação de produtos intermediários, os quais 

não têm comportamento e efeitos bem conhecidos até o presente momento (Westerhoff et 

al.,2005; Dodd, Buffle e von Gunten, 2006; Rosenfeldt et al., 2007; Ikehata, El-Din e Snyder, 

2008). Além disso, subprodutos de oxidação indesejáveis, tais como compostos orgânicos 

halogenados, podem ser formados durante os processos oxidativos que utilizam cloro e 

ozônio. Por outro lado, a adsorção não resulta em subprodutos de oxidação, mas pode 

implicar em processos relativamente caros devido à utilização de altas dosagens de carvão 



28 

 

ativado, material geralmente empregado em estações de tratamento de efluentes e de esgotos, 

para remoção de contaminantes orgânicos (Quinlivan, Li e Knappe, 2005). 

E por sua vez, os processos de fotodegradação apresentam altos custos a nível 

industrial, o tratamento biológico requer demanda de grandes áreas e de grandes períodos de 

tempo. Neste sentido, a aplicação de materiais de baixo custo e/ou fácil obtenção e tratamento 

na adsorção, se torna um processo elegante e viável para remover estes contaminantes 

(Evangelista, 2007). 

 

3.2. Fármacos no meio ambiente. 

 O progressivo crescimento industrial e populacional tem exposto o meio ambiente a 

diversas substâncias nocivas como pesticidas, metais pesados, corantes, derivados do 

petróleo, fármacos, dentre outros (Flores et al., 2004). Algumas toneladas de medicamentos 

são produzidas por ano e aplicadas na medicina humana e veterinária. Geralmente, a produção 

exata não é publicada na literatura.  

O desenvolvimento da indústria farmacêutica, que hoje disponibiliza para o mercado 

milhões de substâncias com propósito terapêutico, acarretou colateralmente um grave 

problema ambiental, o qual vem crescendo em atenção e preocupação nas agências 

controladoras do ambiente de várias nações. O aporte de substâncias farmacologicamente 

ativas, denominadas “emergentes”, no meio ambiente advém do uso intensivo e extensivo de 

tratamento de doenças em seres humanos e animais; sendo excretadas na forma não 

metabolizada. O descaso e o despreparo na questão do manejo desses resíduos químicos em 

todo o mundo (Gil e Mathias, 2005), torna constante sua detecção em águas de superfície 
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(Song et al., 2008), lençóis freáticos (Carrara et al., 2008), estações de tratamento de efluentes 

(Radjenovic et al., 2007) e águas de abastecimento (Williams et al., 2006). 

Esses compostos químicos são moderadamente solúveis em água, lipofílicos e 

biologicamente ativos. Fármacos são administrados topicamente (inalação e aplicação na 

pele), internamente (administração oral), ou parenteralmente (injeções e infusões) em 

hospitais e clínicas. Depois do uso, as moléculas são absorvidas, distribuídas, parcialmente 

metabolizadas, e finalmente excretadas do corpo. Para serem usados com segurança, a maioria 

dos modernos fármacos são fabricados de uma maneira a serem metabolizados em órgãos tais 

como fígado ou rim depois de atingirem efeitos farmacológicos desejados. O metabolismo 

elimina moléculas de droga em excesso, assim como outros compostos tóxicos xenobióticos, 

via uma série de biotransformações enzimáticas e os converte em compostos mais polares e 

hidrofílicos (Ikehata et al., 2006). 

A ocorrência de fármacos residuais no esgoto doméstico e águas naturais é um 

importante tópico internacional. Estudos demonstram que esses fármacos e seus metabólitos 

estão presentes em ambientes aquáticos em várias partes do mundo. No meio ambiente, a 

maioria dos compostos farmacêuticos ocorre principalmente em corpos hídricos. A 

contaminação dos sistemas aquáticos pode advir de esgotos domésticos, nos quais os 

fármacos são excretados (Nebot et al., 2007; Reif et al., 2008) ou de efluentes industriais 

(Stackeberg et al., 2004) e hospitalares (Focazio, et al., 2008).  

Kolpin et al., (2002) detectaram antibióticos, como tetraciclinas (oxitetraciclina, 

tetraciclina e clorotetraciclina), sulfonamidas (sulfadimetoxina, sulfametazina, e 

sulfametoxazol), macrolídeos (roxitromicina, claritromicina), fluoroquinolonas 

(ciprofloxacina, norfloxacina), lincomicina, trimetoprim e tilosina, em amostras de águas 

superficiais nos Estados Unidos. Sacher et al., (2001) reportaram a ocorrência de 
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sulfametoxazol em amostras de águas de subsolo na Alemanha. Roxitrocina, trimetoprim e 

sulfametoxazol foram detectados em concentrações na faixa de μg L
-1

 em efluentes de ETE e 

águas superficiais na Alemanha por Hirsch et al. (1999) e Hartig et al. (2001), onde  

detectaram antibióticos sulfonamidas (sulfadiazina, sulfametoxazol) em águas superficiais e 

efluentes de ETE. 

No Brasil, análises em amostras de efluentes de rios do Estado do Rio de Janeiro, 

detectaram 9 de 13 compostos farmacêuticos investigados, dentre eles reguladores de peso, 

anti-inflamatórios, analgésicos e outras drogas de uso humano e veterinário, em concentrações 

de ng L
-1

 (Stumpf et al., 1999). 

Geralmente, os fármacos são absorvidos pelo organismo e estão sujeitos a reações 

metabólicas. Entretanto, uma quantidade significativa dessas substâncias originais e seus 

metabólitos são excretados na urina, fezes ou esterco animal, sendo frequentemente 

encontrados no esgoto doméstico. Pouco se conhece sobre as rotas dos fármacos no meio 

ambiente. Um caminho de fármacos residuais no ambiente aquático pode ser devido ao 

esterco ser usado como fertilizantes e, dessa forma, ocorre a contaminação das águas de 

subsolo. Outra contaminação pode ser devido ao uso do lodo digestivo proveniente das ETEs 

na agricultura. Outra fonte de contaminação ambiental que tem sido observada é consequente 

da disposição de resíduos provenientes de indústrias farmacêuticas em aterros sanitários, 

contaminando as águas de subsolo nas cercanias do aterro. A Figura 3.1 apresenta um 

esquema que sugere possíveis caminhos para os fármacos, quando descartado no meio 

ambiente (Heberer, 2002). 
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Figura 3.1. Possíveis rotas de fármacos no meio ambiente 

Fonte: Heberer, 2002. 

 

A Tabela 3.1 apresenta um resumo sobre as concentrações de alguns fármacos mais 

frequentemente encontrados em efluentes de ETEs, água de superfície, águas subterrâneas e 

águas potáveis reportados até agora. Em efluentes de ETEs, em geral, uma série de compostos 

farmacêuticos diferentes ocorrem em concentrações no intervalo de ng L
-1

 para μg L
-1

, 

enquanto que a concentração deles na água superficial, subterrânea e potável se encontra na 

ordem de ng L
-1

. 

 

 

Aplicação Produção 

Medicina 

veterinária 

Medicina 

Humana 
Aquicultura Indústria 

Excreção 

Esterco Esgoto 

Solo ETEs 

Sedimento 

Aterro 

sanitário 

Estação de 

tratamento 

de 

efluentes 

industriais 

            Águas de Subsolo Águas Superficiais 

Estação de Tratamento de Água Água Potável 
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Tabela 3.1 – Concentração de fármacos (ng L
-1

) em efluentes de ETEs, água superficial, água 

subterrânea e água potável. 

Composto 

 

Efluentes 

de ETEs 

Água 

Superficial 

Água 

subterrânea 

Água 

potável 

Referência 

Ácido 

Acetilsalicílico 

- 28,3-35,6 - - Moldovan (2006) 

Carbamazepina 300-1200 - - - Andreozzi et al. 

(2003b) 

Diazepam - - - 19,6-23,5 Jones et al. 

(2005) 

 

Diclofenaco 

1200-1400 - - - Gebhardt e 

Schröder (2007) 

- - - 6 Jones et al. 

(2005) 

Eritromicina 9-353 - - - Castiglioni et al. 

(2005) 

 

Ibuprofeno 

- - 3110 - Barnes et al. 

(2008) 

2600-5700 - - - Carballa et al. 

(2004) 

Tetraciclina 180-620 - - - Gulkowska et al. 

(2008) 
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3.2.1. Toxicidade de fármacos no meio ambiente. 

A geração de impactos ambientais e seus potenciais efeitos adversos para a saúde 

humana têm atraído enorme atenção para a contaminação frequente dos recursos hídricos com 

antibióticos (Managaki et al., 2007; Tamtam et al., 2008), hormônios (Carballa et al., 2008), 

analgésicos (Reif et al., 2008), cardiovasculares (Song et al., 2008), psicotrópicos (Carballa et 

al., 2008), antipiréticos e antiinflamatórios (Hilton e Thomas, 2003; Suntisukaseam et al, 

2007). 

Embora alguns desses fármacos e seus metabólitos possam ser parcialmente 

removidos por meio da sorção e degradação biótica ou abiótica no meio ambiente, eles podem 

eventualmente alcançar fontes de água potável. A frequente ocorrência de fármacos no 

ambiente aquático e na água potável tem levantado a questão sobre o seu impacto no ambiente 

e na saúde pública. Os efeitos adversos causados por compostos farmacêuticos incluem 

toxicidade aquática, desenvolvimento de resistência em bactérias patogênicas, genotoxicidade 

e distúrbios endócrinos (Kummerer, 2004). 

Os fármacos são desenvolvidos para serem persistentes, mantendo suas propriedades 

químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico. Porém, segundo Mulroy (2001), 

50% a 90% de uma dosagem do fármaco é excretado inalterado e persiste no meio ambiente. 

O uso desenfreado de antibióticos acarreta dois problemas ambientais: um, é a contaminação 

dos recursos hídricos e o outro, é que alguns microorganismos criam resistência a esses 

fármacos. As bactérias podem fazer, e frequentemente o fazem, mudanças no seu material 

genético, adquirindo resistência aos fármacos. Assim, uma bactéria presente em um rio que 

contenha traços de antibióticos pode adquirir resistência a essas substâncias (Bower e 

Daeschel, 1999). 
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De acordo com Kummerer (2001) alguns grupos de fármacos residuais merecem uma 

atenção especial, dentre eles estão os antibióticos e os estrogênios. Os antibióticos têm sido 

amplamente discutidos na literatura, devido ao seu potencial de desenvolvimento de bactérias 

resistentes no meio ambiente (Bower e Daeschel, 1999) e por serem usados em grandes 

quantidades, tanto na medicina humana, quanto na medicina veterinária (crescimento do gado, 

na aquicultura e produção avícola e suína) (Ingerslev et al., 2001; Loke et al., 2000; Rabolle e  

Spliid, 2000). 

A presença desses fármacos residuais na água pode causar efeitos adversos na saúde, 

seja humana ou de outros organismos presentes nas águas, como os peixes. Os efeitos 

causados no sistema reprodutivo de organismos aquáticos são demonstrados em alguns 

estudos. Kang et al., (2002) e Gimeno et al., (1998) examinaram o efeito do estrogênio 

natural 17 β-estradiol no sistema reprodutor dos peixes. Sumpter (1998) descreve a 

feminização de peixes machos expostos a estrogênios lançados nos rios através dos efluentes 

de ETEs. 

Pesquisas sobre os efeitos dos fármacos em sistemas aquáticos revelam que 

antibióticos, antineoplásicos, hormônios sexuais e outros são extremamente tóxicos para 

organismos vivos como algas e peixes (Sandeson et al., 2004). Alguns desses compostos 

presentes no meio ambiente como antibióticos podem ocasionar o aparecimento de bactérias 

patogênicas resistentes, acarretando graves problemas de saúde pública.  

Dessa forma, a preocupação com os resíduos de fármacos presentes no meio aquático 

é de extrema relevância, uma vez que, chegando a estações de tratamento de água podem 

prejudicar diretamente a população (Williams et al., 2006). Este fato torna imperativo o 

controle e remoção desses compostos farmacêuticos do meio aquático (Al-Rifal et al., 2007; 

Kasprzyk-Hordern et al., 2007), principalmente tratando-se de águas para o consumo humano. 



35 

 

A Tabela 3.2 apresenta um resumo dos estudos realizados por alguns autores sobre a 

toxicidade dos fármacos no meio ambiente. 

Tabela 3.2 – Toxicidade dos fármacos no meio ambiente 

Referência Resultado do estudo 

Fawell et al., 2001; 

Legler et al., 2002; 

Kang et al., 2002 

Feminização de peixes machos presentes em rios contaminados 

com descarte de efluentes de ETEs. 

 

Conley et al., 2008 

Em relação aos humanos, os efeitos toxicológicos de fármacos no 

ambiente, ainda não estão bem compreendidos 

 

      Bila e Dezotti, 2007 

Alguns estudos demonstraram que hormônios, presentes no meio 

ambiente, são responsáveis por disfunções no sistema endócrino, 

cânceres de testículo, mama, próstata e ovário, além de produção de 

espermatozoides defeituosos. 

 

 

Dietrich et al., 2002 

 

Os fármacos biologicamente ativos presentes no ambiente 

interagem com a biota do meio, interferindo significativamente na 

fisiologia, no metabolismo e no comportamento das espécies. 

 

Reis Filho et al., 2007 

 

Alguns ocasionam efeitos secundários como, por exemplo,  

alteração na defesa imunológica de organismos tornando-os mais 

suscetíveis a doenças. 

 

3.3. Adsorção de Fármacos. 

Após a administração, uma parte significativa dos fármacos é excretada por humanos 

no esgoto doméstico. Estudos demonstram que várias dessas substâncias parecem ser 

persistentes no meio ambiente e não são completamente removidas nas ETEs (Stumpf et al., 
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1999; Ternes et al., 1999). Sendo assim, muitos fármacos residuais resistem a vários 

processos de tratamento convencional de água. 

Estudos sobre a eficiência de eliminação durante o tratamento em ETEs são 

principalmente baseados em medições das concentrações de fármacos nos afluentes e 

efluentes em ETEs, e elas variam de acordo com a construção e tecnologia de tratamento, do 

tempo de retenção hidráulica, da estação do ano e do desempenho das ETEs. A Tabela 3.3 

mostra a eficiência de remoção de alguns fármacos em ETEs e é possível constatar que as 

eficiências de remoção são variáveis. 

Tabela 3.3 - Concentração e eficiência de remoção de fármacos no afluente e no 

efluente de ETEs. 

Composto Concentração no 

afluente (ng L
-1

) 

Concentração no 

efluente (ng L
-1

) 

Eficiência de 

remoção (%) 

Referência 

Ácido 

acetilsalicílico 

470-19400 13-100 90-100 Nakada et al. 

(2006) 

Cetoprofeno 2000 0-1250 51-100 Lindqvist et al. 

(2005) 

Diazepam 590-1180 100-660 93 Van Der 

Hoeven (2004) 

Diclofenaco 905-4114 780-1680 7-63 Clara et al. 

(2005) 

Eritromicina 71-141 145-290 79 Roberts e 

Thomas 

(2006) 

Ibuprofeno 12130-373110 800-48224 88-93 Santos et al. 

(2007) 

Tetraciclina 96-1300 180-620 7-73 Gulkowska et 

al. (2008) 

 



37 

 

Assim, uma questão emergente na ciência e engenharia do meio ambiente é 

desenvolver processos que promovam a remoção efetiva de fármacos, junto com outros 

poluentes prioritários, antes do seu descarte ao meio ambiente. Uma vez que os processos 

convencionais de tratamento de água e efluentes são incapazes de eliminar completamente 

esses compostos persistentes, é necessário introduzir tecnologias avançadas adicionais de 

tratamento. Várias dessas tecnologias avançadas de tratamento têm merecido destaque, como 

tratamento avançado de efluente e de inúmeros compostos orgânicos e poderiam ser efetivas 

na remoção de fármacos, incluindo a tecnologia de bioreatores com membranas (MBRs) 

(Gobel et al., 2007; Kim et al., 2007), processos oxidativos avançados (Andreozzi et al., 

2005; Ikehata et al., 2006) e adsorção (Silva et al., 2013; da Silva Filho et al., 2011). 

Dentre os métodos de tratamento, a adsorção tem se destacado como uma técnica de 

separação principalmente por ser um processo de alta seletividade, a nível molecular, 

demonstrando-se eficaz e econômica. A adsorção consiste na separação de componentes de 

uma mistura em que ocorre transferência de massa, sendo um composto diluído em uma fase 

fluida e um outro sólido adsorvente. É um processo eficiente e econômico com baixo 

consumo de energia, que vem despertando grandes interesses em relação à pesquisa de novos 

materiais que possam ser utilizados como adsorventes, principalmente em relação à 

bioadsorção. A bioadsorção também é um processo de purificação, em que materiais 

poluentes são removidos do ambiente aquático, através da adsorção com produtos naturais, 

chamados bioadsorventes (Mall et al., 2005). 

 A aplicação do processo de adsorção tem sido amplamente reportada na literatura no 

tratamento de efluentes da indústria textil (Purkait e Dasgupta, 2005), indústria de couros 

(Moreno-Castilla, 2004), de aterro sanitário (Kobya, 2004) e também como tratamento 

terciário combinado com outro tratamento avançado de efluentes de estações de tratamento de 
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esgoto (ETEs). Entretanto, existem poucos trabalhos na literatura referentes ao estudo da 

adsorção de fármacos e determinação dos parâmetros de equilíbrio de adsorção. O processo 

de adsorção pode ser usado vantajosamente também, na remoção de fármacos tóxicos, no caso 

de overdose, e de fármacos de administração oral que causam problemas gástricos. Os 

adsorventes administrados interagem com os fármacos reduzindo sua absorção. 

Segundo Moreno-Castilla (2004) os fatores que influenciam o processo de adsorção de 

moléculas orgânicas presentes em solução aquosa são: características do adsorvente; 

características do adsorvato; características químicas da solução, cinética, pH e temperatura 

em que ocorre a adsorção. As características do adsorvente que influenciam o processo de 

adsorção são área superficial, porosidade e características químicas de superfície (grupos 

funcionais) (Haghseresht et al., 2002; Moreno-Castilla, 2004; László et al., 2006).  

As principais características do adsorvato que influenciam a adsorção são massa 

molar, solubilidade, pKa e natureza do grupo substituinte, no caso de ser um composto 

aromático. A capacidade adsortiva depende do tamanho da molécula a ser adsorvida, porque 

isso define seu acesso aos poros no caso do carvão (microporos, mesoporos ou macroporos) e 

a solubilidade determina as interações hidrofóbicas. No caso de um eletrólito o pKa controla a 

dissociação do adsorvato. Os grupos substituintes presentes no adsorvato e nas camadas dos 

grafenos do carvão podem doar ou receber elétrons, o que afeta as interações de dispersão 

entre adsorvato e adsorvente (Moreno-castilla, 2004). 

Com relação ao efeito da temperatura é esperado que a quantidade do componente de 

interesse adsorvido diminua com o aumento da temperatura, uma vez que a adsorção é um 

processo espontâneo (Moreno-Castilla, 2004). No entanto, isso pode não acontecer em alguns 

casos. Lataye et al. (2008) estudaram a adsorção de piridina em carvão ativado granular e os 
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cálculos termodinâmicos indicaram que o processo de adsorção é endotérmico, ou seja, a 

remoção de piridina aumenta com o aumento da temperatura. 

São vários os materiais que podem ser utilizados para remoção de contaminantes em 

solução aquosa. Mas no caso de adsorção de fármacos, são poucos os materiais adsorventes 

estudados ultimamente para este fim. Na Tabela 3.4 podemos verificar alguns autores que 

estudaram a adsorção de fármacos e seus resultados. 

Tabela 3.4 – Estudos de adsorção de fármacos e seus resultados. 

Referências Estudo Resultados 

Bekçi et al. 

(2006)                               

Bekçi et al. 

(2007) 

Adsorção de 

trimetoprima, sobre 

montmorillonita KSF 

ou montmorillonita 

K10. 

Isoterma 

de 

Langmuir 

pH 5,04 
exotérmicos, devido à 

eficiência de adsorção ter 

aumentado a medida que a 

temperatura diminuiu. 

pH entre     

2,5 e 6,3 

Bajpai et al. 

(2000) 

adsorção de 

antibióticos da classe 

sulfonamida sobre 

alumina                        

(Área BET de 18 m
2
/g) 

Isoterma 

de 

Langmuir 

pH 7,2 
A adsorção diminuiu com o 

aumento da temperatura. 

Putra et al. 

(2009) 

adsorção de amoxilina 

em bentonita(BA) e 

comparado com carvão 

ativado 

comercial(CAC). 

Percentual 

de 

remoção 

88 % 

qe=               

20 mg/g 

BA      

25mg/g 

CAC 

Os valores da capacidade de 

adsorção aumentou à medida 

que o valor de pH diminui 

Gereli et al. 

(2006) 

adsorção do composto 

catiônico cloridrato de 

prometazina em 

solução aquosa sobre 

montmorilonita K10 

Isoterma 

de 

Langmuir 

pH 7,5 

Natureza exotérmica da 

adsorção e o processo foi 

favorável e espontâneo. 
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A utilização de bioadsorventes para o tratamento de efluentes contaminados com 

fármacos, quando comparado aos demais métodos de descontaminação, apresenta-se como 

uma proposta promissora (Bila e Dezotti, 2007), eficiente, economicamente viável e 

ecologicamente sustentável. A grande disponibilidade e o baixo custo dos resíduos agrícolas e 

industriais têm despertado interesses quanto ao seu melhor aproveitamento, podendo dessa 

forma serem utilizados para a adsorção de fármacos contaminantes. Milhões de toneladas 

desses resíduos são produzidos no mundo anualmente e, na maioria das vezes, removidas por 

meio de queimadas provocando problemas maiores de poluição ambiental (Albertini et al., 

2007). 

Dentre os bioadsorventes mais utilizados e estudados destacam-se: mesocarpo do coco 

verde, serragem de madeira (Santos et al., 2007), bagaço de cana-de-açúcar (Raymundo et al., 

2008; Silva et al., 2007; Gupta et al., 2002), sabugo de milho (Santos et al., 2007), palha/ 

casca de café (Reis et al., 2005), casca de banana (Raymundo et al., 2008), coco de babaçu 

(Santana et al, 2010),  ), celulose (Silva et al., 2013), quitosana e seus derivados (Sousa, Silva 

Filho e Airoldi, 2009; da Silva Filho et al., 2011). 

A maioria desses resíduos agrícolas como a casca de arroz, o capim, a casca de coco, 

dentre outros, mostram-se viáveis também, além da utilização como adsorventes, na produção 

de carvão ativado de alta qualidade (Schetino Jr. et al., 2007), tornando o processo de 

descontaminação mais econômico, uma vez que carvão ativado comercial apresenta um custo 

elevado (Santos et al., 2004). 

Mestre et al. (2007) estudaram a adsorção do AINE (anti-inflamatório não-esterodidal) 

ibuprofeno, em dois diferentes carvões ativados, preparados a partir de resíduos de cortiça em 

25, 30 e 40°C. Foi demonstrado que a isoterma de adsorção para ambos os sistemas foi 

melhor representada pela isoterma de Langmuir e seguiram o modelo de pseudo-segunda 
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ordem. Observou-se que entre as temperaturas de 25 e 40°C, não houve influência 

significativa na adsorção do ibuprofeno. Os resultados indicaram que a eficiência de remoção 

foi superior a 90%, entre pH 2 e 4, onde diminuiu a medida que os valores de pH aumentavam 

para 11. 

Önal et al., (2007) estudaram a adsorção de naproxeno sódico sobre carvão ativado 

(Área BET de 1060 m
2
/g), preparado a partir de resíduos de damasco reportaram que a 

quantidade do composto adsorvido em carvão ativado para uma concentração inicial de 

naproxeno sódico de 10 mg/L foram 49,69; 49,75 e 49,76 mg/g, em 25, 37 e 50°C, 

respectivamente. A adsorção de naproxeno sódico sobre carvão ativado aumentou 

ligeiramente com um aumento na temperatura, indicando que o processo é endotérmico. 

Também foi reportado que o modelo de Langmuir foi o que melhor representou a adsorção de 

naproxeno sódico sobre o carvão ativado e a constante de equilíbrio de Langmuir a 25°C foi 

de 54,68 L g
-1

. 

Prado et al., (2011) realizaram um estudo de adsorção de vitaminas A e E utilizando 

microesferas de quitosana preparados por dispersão/coagulação. As interações entre as 

microesferas de quitosana e as vitaminas A e E foram caracterizados por FTIR. A fim de 

avaliar a capacidade de interação da vitamina A e vitamina E, com as microesferas de 

quitosana, os parâmetros termodinâmicos foram seguidas por titulação calorimétrica. 

Diferentes abordagens experimentais foram aplicadas, como isotermas de adsorção, cinética e 

estudos de termodinâmica.  

Nos estudos de Prado et al., (2011), os resultados obtidos mostraram que as interações 

das microesferas com as vitaminas foram espontâneas, entalpicamente e entropicamente 

favorável, o que indica que as microesferas de quitosana podem ser usados com sucesso na 
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remoção e liberação controlada de fármacos. Na Tabela 3.5 podemos verificar alguns estudos 

que utilizaram resíduos/bioadsorventes na adsorção de fármacos. 

Tabela 3.5 – Estudos utilizando resíduos/bioadsorventes na adsorção de fármacos. 

Referência Estudo Resultados 

Belisário et 

al. (2011) 

resíduo de bagaço de cana de açúcar 

(BCA)  - paracetamol em meio 

aquoso sob condição de leito sob 

agitação. 

pHs           

4,0 e 7,0 

pH aceitável para 

águas de 

abastecimento: 

6,0-9,5, adotaram 

o pH 7,0 

Adsorção 

constante no 

tempo de 20 

min. 

Mestre et al.     

(2007) 

AINE ibuprofeno, em dois 

diferentes carvões ativados, 

preparados a partir de resíduos de 

cortiça. 

pHs           

2,0 e 4,0 

Langmuir A eficiência 

diminuiu à 

medida que os 

valores de pH 

aumentavam 

pseudo-segunda 

ordem 

Carvalho et 

al., (2011) 

Microesferas de quitosana para 

remover os poluentes diclofenaco e 

dipirona de água. 

Langmuir 

As interações na 

interface 

sólido/líquido 

indicaram 

valores 

endotérmicos 

Valores de 

energia de Gibbs 

negativos. Os 

processos de 

adsorção foram 

acompanhados 

por um aumento 

na entropia. 

Prado et al., 

(2011) 

Microesferas de quitosana preparados 

por dispersão/coagulação - vitaminas 

A e E 

As interações foram espontâneas, entalpicamente 

e entropicamente favorável. 

 

 

3.4. Conclusão 

O monitoramento de fármacos residuais no meio ambiente vem despertando grande 

interesse no desenvolvimento de métodos de remoção adequados, devido ao fato de muitas 
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dessas substâncias serem frequentemente encontradas em águas naturais e interferirem 

significativamente na fisiologia, no metabolismo e no comportamento das espécies.  

São vários os materiais que podem ser utilizados para remoção de contaminantes em 

solução aquosa. Mas no caso de adsorção de fármacos, são poucos os materiais estudados 

para este fim. Sabe-se que nos anos recentes, tem havido um foco no uso de tecnologias 

apropriadas e de baixo custo para tratamento de efluentes em países em desenvolvimento. Um 

dos maiores custos associados com o tratamento de efluentes é a importação de substâncias 

químicas para descontaminação de águas e outros materiais.  

Dessa forma, a utilização de produtos naturais como bioadsorventes apresenta-se 

como um método eficaz na remoção de diversos poluentes, entre eles fármacos. Cabe ressaltar 

que esse método é economicamente viável, uma vez que há o reaproveitamento de resíduos, 

contribuindo assim para minimizar os impactos ambientais causados pela disposição 

inadequada dos mesmos. 
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4. QUITOSANA MODIFICADA QUIMICAMENTE COM ACETILACETONA 

NA AUSÊNCIA DE SOLVENTE E SEU USO COMO ADSORVENTE DO 

FÁRMACO DICLOFENACO DE SÓDIO. 
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Quitosana modificada quimicamente com acetilacetona na ausência de solvente e 

seu uso como adsorvente do fármaco diclofenaco de sódio. 
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RESUMO 

O diclofenaco de sódio (DS), um fármaco de consumo mundial, é um potencial poluente para 

os corpos aquáticos principalmente devido a sua toxicidade para alguns organismos. Como 

uma possível solução para remoção deste fármaco do meio aquático, foi estudada a interação 

do mesmo por meio de adsorção com quitosana modificada quimicamente com acetilacetona 

(Qacac). A caracterização do material modificado, bem como, a eficácia da reação de 

modificação, foi realizada por várias análises. Através da Análise Elementar foi possível 

verificar um aumento da razão C/N após a modificação, nas espectroscopias as principais 

mudanças observadas ocorrem na formação da ligação imina e da presença da carbonila, 

observadas na região entre 1590-1660 cm
-1

 (FTIR) e 160-210 ppm (RMN 
13

C) e na 

termogravimetria pôde-se observar mudanças no perfil de decomposição da Qacac, tendo uma 

perda de massa menor devido a maior estabilidade da superfície. Nos testes de adsorções 

realizadas com a Qacac, foi determinado o pH 6, onde houve maior adsorção, os parâmetros 

cinéticos, com melhor ajuste linear ao modelo pseudo segunda ordem e tempo de 90 minutos 

para estabilizar. Foi determinado ainda o efeito da temperatura, onde a capacidade máxima de 

adsorção foi de 56,08 mg g
-1

 a 298K, onde a temperatura teve pouca influência. 

 

Palavras chave: quitosana, modificação, sorção, fármaco, diclofenaco de sódio. 
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ABSTRACT 

 

Diclofenac sodium (DS), a drug of global consumption, is a potential pollutant to water 

bodies mainly due to its toxicity for some organisms. As a possible solution to removing this 

drug from the aquatic environment, it was studied the interaction of the same through 

adsorption with chitosan chemically modified with acetylacetone (Cacac). The 

characterization of the modified material, as well as the effectiveness of the modification 

reaction were performed by various analyzes. By elemental analysis it was possible to observe 

an increase in C / N ratio after the change. In the spectroscopies, the major changes observed 

occur in the formation of the bond imine and the presence of the carbonyl, observed in the 

region between 1590-1660 cm
-1

 (FTIR) and 160-210 ppm (
13

C NMR), and in the 

thermogravimetry we could observe changes in the profile of decomposition of Cacac, having 

a smaller mass loss due to the higher surface stability. In adsorptions tests conducted with 

Cacac, it was determined the pH 6, where there was greater adsorption, kinetic parameters, 

with best linear fit to the pseudo second order model and a time of 90 minutes to stabilize. It 

was also determined the effect of temperature, where the maximum adsorption capacity was 

56.08 mg g
-1

 at 298K, and where the temperature had little influence. 

 

Keywords: chitosan, modification, sorption, drug, diclofenac sodium. 
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4.1. Introdução 

O desenvolvimento de tecnologias adequadas ao tratamento de efluentes e das águas de 

rejeito tem sido objeto de grande interesse nos últimos tempos devido ao aumento da rigidez 

das leis ambientais e principalmente devido ao alto índice de poluição causado por estes 

efluentes e rejeitos nos rios e mares. O descarte de um determinado efluente, em um receptor 

hídrico, deve estar dentro de certos parâmetros adotados por legislações vigentes, tendo como 

objetivo principal diminuir o impacto das atividades humanas sobre o ambiente aquático. Em 

relação ao controle da poluição, especificamente nas indústrias farmacêuticas, há dificuldade 

por estas para purificação de águas residuais contendo quantidades óbvias dos princípios 

ativos/fármacos nos efluentes líquidos. 

Os compostos farmacêuticos tornaram-se recentemente uma nova preocupação 

ambiental, entre o grande número de diferentes compostos orgânicos que podem estar no 

meio ambiente, devido a sua crescente e descontrolada utilização (Dietrich et al, 2002). Um 

caso típico, é o diclofenaco, um importante não esteroide, anti-inflamatório, e amplamente 

utilizado em artrite e lesões agudas. É uma fármaco pouco solúvel em água (em torno de 2,37 

mg L
-1

) e praticamente insolúvel em clorofórmio e éter. Devido a sua ampla utilização, tem 

sido considerado como um dos resíduos farmacêuticos mais frequentemente encontrado em 

corpos hídricos ultimamente. Quando ingerido, 65% dos metabólitos do diclofenaco é 

excretado pela urina, onde apenas 1% é excretado na sua forma inalterada (Scheurell et al, 

2009).  

Tem sido detectado em afluentes e efluentes das instalações de tratamentos de água em 

concentrações num nível de até g L
-1

 (Scheurell et al, 2009; Mompelat et al, 2009), e também 

detectados em amostras de água da torneira (Heberer, 2002). Investigações preliminares 

relativas ao impacto do diclofenaco na vida aquática indicaram efeitos adversos a truta arco-

íris expostas a concentrações de 1,0 a 500,0 g L
-1

, durante 28 dias (Schwaiger et al,2004 ). 
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De um modo geral, a remoção desses compostos pode ser feita através de diferentes 

métodos químicos, físicos, físico-químicos e biológicos como: precipitação, coagulação/co-

precipitação, redução química, separação por membrana, tratamento biológico e adsorção. 

Dentre estes métodos, um dos mais populares é adsorção. Desde que o adsorvente retenha o 

material com certa especificidade, a recuperação pode ser prontamente efetuada e além do 

mais, na etapa posterior, pode ser recuperado para idêntica operação. Para tal, o sólido deve 

ser resistente às condições operacionais em uso indefinido, esse é o objetivo que se busca 

(Sousa et al, 2009). 

Vários adsorventes têm sido desenvolvidos para aplicação na adsorção de vários 

poluentes, adsorventes como a turfa (Ip et al, 2009), alumina (Kannan et al, 2008), zeólita 

(Fungaro e Bruno, 2009), espuma de poliuretano (Mori e Cassella, 2009; Robaina, Soriano e 

Cassella, 2009), os biopolímeros celulose (Gupta e Suhas, 2009; Silva et al., 2013) e 

quitosana e seus derivados (Sousa, Silva Filho e Airoldi, 2009), coco de babaçu (Santana et 

al, 2010), membranas de casca de ovo (Arami et al, 2008), e o carvão ativado (Mohanty et al, 

2006; Kavitha e Namasivayam, 2008; Timur et al, 2010). O carvão ativado é o adsorvente 

mais eficaz, entretanto, seu alto custo impede a ampla utilização para o tratamento de 

efluentes em grande escala. É por este motivo e por suas características biodegradáveis e 

custo acessível, o aumento no interesse pelos biopolímeros na aplicação como adsorvente, 

onde se pode destacar o biopolímero quitosana.  

A quitosana tem sido amplamente empregada para remoção de vários poluentes, um 

biopolímero obtido através da desacetilação da quitina (Debrassi, Largura e Rodrigues, 2011). 

A presença das hidroxilas e grupamento amina desse polímero favorece a adsorção através de 

interações iônicas (Crini e Badot, 2008). Pelo fato de poder ser modificado fisicamente, a 

quitosana possui grande versatilidade em ser preparada em diferentes formas, tais como pós, 

flocos, microesferas, membranas, esponjas, colméias, fibras e fibras ocas. Assim, o que se 
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pretende com a modificação da quitosana é torná-la mais efetiva em processos aplicativos, 

quando esse efeito interativo acontece na interface sólido/líquido. E este é o objetivo da 

desacetilação da quitina (Figura 4.1), que fornece um grupo amino na quitosana que possui 

capacidade de adsorção bastante superior a quitina (Machado et al, 2009).  
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Figura 4.1: Desacetilação da quitosana. 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Um dos processos aplicativos que vem sendo utilizado recentemente é o de adsorção. 

Com a modificação destes biopolímeros, espera-se obter materiais com propriedades 

adsorventes superiores à superfície inicial, e uma série de metais tem sido testados para este 

fim (Machado et al, 2009; Lopes et al, 2009; Lima e Airoldi, 2003; da Silva Filho et al., 

2011), bem como corantes (Sakkayawong, Thiravetyan e Nakbanpote, 2005; Debrassi, 

Largura e Rodrigues, 2001; Silva et al., 2013) e fármacos (Caroni et al, 2009). 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo a obtenção e caracterização da 

quitosana modificada quimicamente com acetilacetona (Qacac) na ausência de solventes e sua 

aplicação como adsorvente do fármaco diclofenaco de sódio variando os parâmetros pH, 

tempo, concentração e temperatura, e ajustá-los os dados experimentais aos modelos físico-

químicos de Langmuir e Freundlich, e os modelos cinéticos de pseudo primeira e de pseudo 

segunda ordem. 
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4.2. Parte Experimental 

4.2.1. Materiais 

Quitosana (Qpura) de grau médio de desacetilação 78% extraída de carapaça de 

caranguejo (PRIMEX), acetilacetona (acac) (VETEC), Hidróxido de Sódio (Synth), Ácido 

Clorídrico (Sigma), Diclofenaco de Sódio (DS) (MERCK) e água milliQ e Acetona (Isopar). 

Todos os reagentes foram utilizados sem purificação prévia. A Figura 4.2 mostra a estrutura 

do fármaco.  
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Figura 4.2: Estrutura do fármaco Diclofenaco de Sódio. 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

4.2.2. Modificação 

 A modificação da quitosana foi realizada com acetilacetona em refluxo, por 4 horas, 

na ausência de solvente e sob agitação mecânica constante (Santana et al, 2010; Sousa, Silva 

Filho e Airoldi, 2009), onde 25 mL de acetilacetona reagiu com 6,0 g de Qpura a 140 °C, em 

agitador da marca Marconi e rotação de 300 rpm. Após modificação, o sólido foi lavado com 

acetona e água MilliQ, para retirada de possível excesso de reagente, e seco em estufa a 

100°C para retirada da água. O material final foi denominado Qacac e o esquema reacional 

proposto da modificação pode ser verificado na Figura 4.3.  
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Figura 4.3: Esquema reacional proposto da modificação química da quitosana. 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

4.2.3. Caracterização 

 A quitosana pura (Qpura) e a modificada quimicamente com acetilacetona (Qacac) 

foram caracterizadas por: Difração de Raios X para verificar a sua cristalinidade, por meio do 

instrumento Shimadzu, modelo XR-D600 A, na faixa 2θ entre 1 e 70º. A velocidade de 

varredura foi de 5º min
-1

, utilizando a fonte de radiação CuKα, com comprimento de onda 

154,06 pm; Espectroscopia na região do Infravermelho, para saber quais os grupos químicos 

estavam presentes nas estruturas dos materiais, em espectrofotômetro FTIR Bomem da série 

MB com o método de pastilha de KBr contendo 1 % da amostra, em 96 varreduras, na região 

de 4000 a 500 cm
-1

 com a resolução de 4 cm
-1

. 

As análises elementares foram efetuadas para verificação das percentagens e 

concentrações de carbono, hidrogênio e nitrogênio, bem como a razão C/N, em aparelho 

Perkin-Elmer, modelo PE 2400. A Ressonância Magnética Nuclear no estado sólido no 

núcleo de 
13

C foi utilizada para verificar os grupos químicos presentes como também a 

cristalinidade do material, foi obtido em espectrômetro AC400/P Brucker com rotação do 

ângulo mágico em 75,47 MHz, com tempo de relaxação de 5 s e tempo de contato de 1 ms.  
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As curvas termogravimétricas foram realizadas para cerificar o perfil de degradação 

dos materiais, obtidas através do aparelho DuPont, modelo 9900, com fluxo de aquecimento 

de 10° C min
-1

, em atmosfera de argônio. 

 

4.2.4. Teste de Adsorção 

4.2.4.1. Estudo da influência do pH  

Com o intuito de estudar o efeito do pH das soluções sobre a cinética de adsorção do 

fármaco, utilizou-se HCl e/ou NaOH de concentração 0,1 mol L
-1

 para ajuste dos valores de 

pH de 3 a 10. A solução do fármaco diclofenaco de sódio (DS) foi utilizada na concentração 

de 30 mg L
-1

 (Antunes et al, 2012; Bajpai e Bhowmik, 2010; Beltrán et al, 2009 ). Após isso 

foram retiradas alíquotas de 20,0 mL de cada solução e colocadas em erlenmeyers contendo 

aproximadamente 35 mg da Qacac. As amostras foram agitadas utilizando banho 

termostatizado com agitação orbital da marca Nova Ética, em agitação de 130 rpm no tempo 

de 2h a temperatura de 298±2K.  

Posteriormente, separou-se o sobrenadante em uma centrífuga Centribio modelo 80-

2B a 3500 rpm por 15 min e determinou-se as concentrações finais das amostras por 

Espectroscopia do UV-Vis modelo CARY 300 da varian, no comprimento de onda de 276 

nm, que corresponde a faixa de absorção máxima do fármaco. A quantidade do fármaco  DS 

adsorvido por unidade de massa da Qacac em cada pH (qe em mg g
-1

) foi calculada de acordo 

com a Equação 1 (Özacar e Sengil, 2004). 

m

VCC
q

fi

e

)( 
      Eq. 1 
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onde qe (mg g
-1

) representa a quantidade adsorvida por grama de adsorvente; Ci e Cf (mg L
-1

) 

representam as concentrações iniciais e finais das amostras, respectivamente; V(L) é o volume 

da solução e m(g) é a massa do adsorvente. 

 

4.2.4.2. Estudo Cinético 

 Para realização do estudo cinético de remoção do fármaco, inicialmente realizou-se 

análise da influência do tempo no estudo de adsorção do diclofenaco, onde se utilizou 20,0 

mL da solução de concentração 30 mg L
-1

 do fármaco para uma série de  erlenmeyers 

contendo aproximadamente 35 mg do adsorvente. As amostras foram colocadas em banho 

termostatizado com agitação orbital de 130 rpm a temperatura de 298±1K, no pH pré-

estabelecido, por um tempo de 0 a 150 min. No intervalo de 15 em 15 min, retirou-se uma 

amostra, onde o sobrenadante foi separado por centrifugação a 3500 rpm por 15 min, e a 

concentração remanescente do fármaco na solução para cada intervalo de tempo, foi 

determinada no Espectrofotômetro de UV/Visível. A capacidade de adsorção foi calculada a 

partir da Equação 1 e a percentagem de remoção do fármaco DS pela Qacac foi obtida a partir 

da Equação 2. 

100
)(

% x
C

CC

i

fi

remoção


    Eq. 2 

 

 Após o estudo da influência do tempo, os dados obtidos foram ajustados a dois 

modelos: pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Para ajustar os valores no modelo 

pseudo primeira ordem utilizou-se a Equação 3 (Qiu et al, 2009). 
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t
k

qqq teoete
303,2

log)log( 1
,exp, 

   Eq.3 

onde qe,exp e qt (mg g
-1

) são as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t(min) 

respectivamente, qe,teo é a quantidade adsorvida por grama de adsorventes teoricamente, k1 

(min
-1

) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo primeira ordem, que pode ser 

calculada a partir da inclinação da reta do gráfico log(qe,exp - qt) vs t.  

Para o modelo de pseudo segunda ordem, utilizou-se a Equação 4 (Qiu et al, 2009) 

rearranjada à forma linear, em que a velocidade da reação é dependente da quantidade do 

soluto adsorvido na superfície do adsorvente e da quantidade adsorvida no equilíbrio. 

t
qqkq

t

teoeteoet ,

2
,2

11
      Eq. 4 

onde k2 é a constante de velocidade de pseudo segunda ordem (g mg
-1

 min
-1

) e qe e qt são as 

quantidades dos adsorbatos adsorvidos (mg/g) no equilíbrio e no tempo t(min). A partir da 

reta do gráfico de t/qt vs t, podem ser calculados os valores de qe e k2. 

 

4.2.4.3. Isotermas de Adsorção 

Para o estudo das isotermas de adsorção do diclofenaco, utilizou-se 20,0 mL das 

soluções do fármaco DS com concentrações que variaram de 10 a 200 mg L
-1

, onde as 

mesmas foram ajustadas ao melhor pH, encontrado no estudo de influência do pH. As 

amostras foram colocadas em erlenmeyers contendo aproximadamente 35 mg da Qacac, e 

logo após, os mesmos foram colocados em banho termostatizado com agitação de 130 rpm a 

temperaturas de 298 K, 308 K e 318 K, no tempo pré-estabelecido no estudo cinético. Após o 

tempo de equilíbrio, as amostras foram centrifugadas por a 3500 rpm por 15 min e retirado o 
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sobrenadante para análise da concentração final em Espectrofotômetro de UV/Visível no 

comprimento de onda de 276 nm. 

Diferentes modelos de isotermas são propostos para descrever os processos de 

adsorção onde, para este estudo foram analisados os modelos de Langmuir e Freundlich. A 

isoterma de Langmuir é utilizada para processos de adsorção de monocamada em superfícies 

homogêneas, nas quais a adsorção ocorre em sítios específicos do adsorvente (Wong et al, 

2008). A isoterma de Langmuir é dada pela Equação 5: 

eL

emL
e

CK

CqK
q




1
     Eq. 5 

 As constantes qm e KL são características da equação de Langmuir e são determinadas 

pela expressão linear representada pela Equação 6,: 

m

e

mLe

e

q

C

qKq

C


1
    Eq. 6 

onde Ce é a concentração do adsorbato adsorvido na solução de equilíbrio, qe é quantidade de 

adsorbato adsorvido na solução de equilíbrio (mg g
-1

) e qm (mg g
-1

) KL (mg g
-1

) são constantes 

relacionadas com a capacidade de adsorção máxima e a energia de adsorção, respectivamente. 

As características da isoterma de Langmuir podem ser expressas em termos do 

parâmetro de equilíbrio ou fator de separação RL, que é uma constante adimensional definida 

conforme Equação 7  

)1(

1

eL

L
CK

R


      Eq. 7 
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onde os valores de RL indicam a natureza da isoterma. Se RL >1 a adsorção não é favorável; 

se RL = 1 a adsorção é linear; se 0< RL < 1 a adsorção é favorável e se RL = 0 a adsorção é 

irreversível  

Outro modelo utilizado no estudo foi o da isoterma de Freundlich, que é empregada 

para descrever sistemas heterogêneos e é representada pela Equação 8 na sua forma não 

linear, e na sua forma linear é representada pela Equação 9 : 

             
 

  
         Eq.8 

       
 
                        Eq.9 

onde Ce é a concentração do adsorbato adsorvido no equilíbrio (mg L
-1

), qe é a quantidade de 

adsorbato adsorvido na concentração de equilíbrio (mg g
-1

) e KF e nF são constantes 

relacionadas com a capacidade de adsorção e a intensidade de adsorção, respectivamente. 

 

4.3. Resultados e Discussão 

4.3.1. Caracterização 

Na Tabela 4.1, são apresentados os resultados da análise elementar, onde se observa os 

percentuais e as quantidades em mmol g
-1 

de carbono e nitrogênio para Qpura e Qacac. A 

quitosana pura possuía 5,49 mmol g
-1

 de nitrogênio e, após reação com acetilacetona, o valor 

foi reduzido para 3,75 mmol g
-1

 ocasionando assim um aumento na razão C/N de 6,13 para 

10,44; comprovando a eficácia da reação. Esta redução ocorreu devido à incorporação da 

acetilacetona na estrutura da quitosana, com incorporação de Carbono, Hidrogênio e 

Oxigênio, e uma redução de Nitrogênio, já que nesta molécula não há disponibilidade de 

grupos amino.  
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Tabela 4.1. Análise elementar de Carbono (C), Nitrogenio (N), quantidades molares desses 

elementos e as respectivas razões (C/N) entre esses elementos para quitosana e seu derivado. 

Amostra % C %N C(mmol g
-1

) N(mmol g
-1

) C/N 

Qpura 40,43  7,69  33,69 5,49 6,13 

Qacac 46,98  5,25  39,15 3,75 10,44 

 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho foi utilizada para identificar 

a inserção de novos grupos funcionais que reagiram com a quitosana. A quitosana pura 

(Qpura), apresentada na Figura 4.4(a), apresenta bandas características de estiramento C–H, 

simétricos e assimétricos, próximo a 2900 cm
-1

 relacionadas à deformação axial da ligação C-

H de grupos CH2 e CH3 e uma banda intensa e larga na região de 3400 cm
-1

 que é atribuída às 

vibrações de estiramento dos grupos OH das hidroxilas da estrutura, além da água fisissorvida 

no biopolímero. Por outro lado, essa região de absorção envolve também os grupos N-H das 

unidades acetiladas do biopolímero (Sakkayawong, Thiravetyan e Nakbanpote, 2005).  
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Figura 4.4: Espectros na região do infravermelho da Qpura (a) e Qacac (b). 



68 

 

Observa-se ainda na Figura 4.4(a), a deformação axial de C=O de amida por volta de 

1655 cm
-1

; deformação angular de N-H em aproximadamente 1596 cm
-1

; deformação axial de 

C-N de amida por volta de 1421 cm
-1

; deformação angular simétrica de CH3 em 1379 cm
-1

; 

deformação axial de C-N de grupos amino entre 1323 a 1379 cm
-1

. As bandas de estruturas 

polissacarídicas aparecem na região entre 897 a 1153 cm
-1

, como a banda em 

aproximadamente 1076 cm
-1

 típica das ligações éter (C-O-C) e em 894 cm
-1

 indicando a 

presença de ligações glicosídicas. Estas bandas apresentam-se muito semelhantes às 

apresentadas anteriormente na literatura (Barros et al, 2006; Santos et al, 2003).  

Quando a quitosana é quimicamente modificada com o acetilacetona (Qacac), 

mostrada na Figura 4.4 (b), observa-se mudanças nas bandas características da quitosana pura 

no espectro da Qacac. Verifica-se um aumento da intensidade e deslocamento da banda em 

1655 para aproximadamente 1610 cm
-1

, referente à carbonila dos grupos cetona e a formação 

da ligação imina. Verifica-se ainda, o aparecimento de uma banda vibracional em torno de 

1250 cm
-1

, referente aos grupos ésteres alifáticos presentes na acetilacetona. 

No difratograma de Raios-X, a Qpura apresenta um padrão de difração pouco 

cristalino, como se pode perceber o difratograma na Figura 4.5 (a), com dois picos largos 

característicos em 2θ igual a 10° e 20º (Oyrton, Monteiro e Airold, 1999) e que estão de 

acordo com a ficha catalográfica padrão JCPDS 40-1518. No caso da Qacac, como se pode 

verificar na Figura 4.5 (b), observa-se um deslocamento, como também um aumento e 

afinamento no pico característico 2θ igual a 10° para ângulo de aproximadamente 7°. No pico 

em 2θ igual a 20°, observa-se o aumento e afinamento no pico, sugerindo um aumento da 

cristalinidade do material modificado, que pode estar associado com a formação de novos 

padrões cristalinos e uma maior organização das cadeias desse polímero, conforme ocorre a 

modificação e a acetilacetona é incorporada à cadeia da quitosana.  
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Figura 4.5: DRX da Qpura (a) e Qacaca (b). 

 

Pode-se observar o espectro de RMN de 
13

C no estado sólido da Qpura na Figura 4.6 

(a) e Qacac na Figura 4.6 (b). Na Qpura observa-se os deslocamentos característicos em 105, 

55, 85 e 60 ppm, referentes aos carbonos C1, C2, C4, C6, respectivamente, conforme a 

numeração na estrutura e em 75 ppm referente aos carbonos C3 e C5 que são carbonos 

secundários ligados a uma hidroxila e a outros carbonos respectivamente, e ainda, os sinais 

em 22 e 175 ppm, associados aos grupos metila e carbonila, remanescentes da quitina, como é 

esperado, devido ao grau de desacetilação ser de 78%.  

No espectro da Qacac, pode-se observar o aparecimento de sinal em 174 ppm, dos 

carbonos C7 e C10, e embora possam ocorrer deslocamentos nessa região devido à 

ressonância  na estrutura da molécula, esse deslocamento refere-se ao carbono ligado ao 

nitrogênio que forma a base de Schiff (C=N) e a carbonila da estrutura da acetilacetona, bem 

como o sinal que aparece próximo a 197 ppm, correspondendo a grupos cetônicos livres e da 

incorporação do grupo carbonila (C=O) livre após modificação com acetilacetona. 
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Figura 4.6: RMN de 
13

C da Qpura (a) e Qacac  (b).  

 

Ainda no espectro da Qacac, em 20 ppm encontram-se sinais  correspondentes aos 

carbonos dos grupos CH3 terminais da acetilacetona, além de grupos metila da quitosana. Há 

também o surgimento de dois picos na região entre 15 e 35 ppm, referentes aos grupos 

metilênicos da molécula incorporada e a sobreposição da banda já existente na quitosana, 

referente a um grupo metilênico presente do grupamento acético (C11 e C8). Além disso, os 

carbonos C2 e C6 da estrutura da quitosana aparecem como um intenso sinal único e estreito, 

provocado pelo deslocamento químico ocorrido no C2 com a formação da ligação imina, em 

aproximadamente 75 ppm. 

O fato da mudança na cristalinidade da Qpura para Qacac está associado ao observado 

no DRX, mostrado na Figura 4.5, onde a reorganização nas ligações de hidrogênio após a 

modificação da superfície promove mudanças na cristalinidade, observado na mudança dos 

picos no DRX e nos deslocamentos químicos dos carbonos observados nos espectros de RMN 

de 
13

C.  
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Nas Figuras 4.7 e 4.8, são representadas as curvas termogravimétricas e suas derivadas 

da Qpura e Qacac. O perfil da degradação mostra que o processo de decomposição envolve 

mais de um evento, e isto é claramente confirmado através das curvas diferenciais que 

apresentam dois picos distintos para quitosana e dois para a quitosana modificada. Para a 

Qpura, como pode-se verificar na Figura 4.7 (a), observa-se que o primeiro estágio inicia a 300 

K e vai até cerca de 380 K, com pico máximo próximo de 350 K devido a perda de água e 3,5% 

de perda de massa, e o segundo estágio com início a 380 K e vai até cerca de 680 K com pico 

máximo próximo a 580 K,  correspondente à degradação térmica do biopolímero (Machado et 

al, 2009) com perda de massa de aproximadamente 42%.  
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Figura 4.7: Curva TG da Qpura (a) e Qacac (b). 
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Figura 8: Curva DTG da Qpura (a) e Qacac (b). 

 

A curva TG da quitosana modificada Qacac também apresentou dois estágios e as curvas 

DTG foram mostradas (Figura 4.8) para uma melhor visualização das temperaturas nas quais os 

compostos iniciam suas decomposições quando submetidos a aquecimento. A Qacac apresenta o 

primeiro estágio em 300 K e vai até cerca de 350K com pico máximo próximo de 330 K, e é 

atribuído à perda de água com perda de massa em torno de 1%, mas apesar disso, a massa 

final após a queima é praticamente a mesma quando comparado à Qpura, sendo este 

comportamento verificado em outras quitosanas modificadas (Sousa, Silva Filho e Airoldi, 

2009), e o segundo estágio inicia a 560 K e vai até 630 K com pico máximo próximo a 620 K e 

perda de massa de aproximadamente 60%. 
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4.3.2. Testes de Adsorção 

4.3.2.1. Influência de pH. 

 A adsorção na maioria das vezes é dependente do parâmetro pH, dependendo dos 

materiais utilizados, onde esta pode ser tanto por interação não-eletrostática quando 

eletrostático. No caso do diclofenaco, a sua ligação com carvão ativado é principalmente 

devido a uma interação não eletrostática que envolve a ligação de hidrogênio (Turku et al., 

2007 e Park et al., 1997). Esta ligação de hidrogênio ocorre principalmente a um pH inferior a 

7,6; ponto em que a superfície carbonácea tem uma carga global positiva, no entanto, torna-se 

menos favorável a um pH superior a 7,6 sobre superfície carbonácea negativa.  

No estudo da influência do pH para o fármaco estudado, diclofenaco de sódio (DS), 

conseguiu-se verificar que a quantidade adsorvida pela Qacac sofreu influência de pH, , como 

mostrado na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2. Correlação de pH e qe (mg g
-1

) para Qacac e DS no estudo de influência do pH. 

Parâmetro    Valores     

pH 3 4 5 6 7 8 9 10 

qe (mg g
-1

) 11,33 14,68 15,66 16,16 15,31 14,97 14,37 12,29 

 

Observou-se que ao adicionar a Qacac em contato com a solução do fármaco, o 

mesmo se mostrava inicialmente insolúvel e imiscível a solução. O sistema DS-Qacac 

apresentou uma maior quantidade adsorvida de fármaco na faixa de pH igual a 6, como pode 

ser observado na Figura 4.9 e na Tabela 4.2. Antunes et al., (2012) estudou a adsorção do DS 

utilizando bagaço de uva isabel e encontrou o melhor valor de qe (mg g
-1

) na faixa de pH 5. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876211003972#bib0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876211003972#bib0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876211003972#bib0090
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Figura 4.9: Influência do pH na adsorção do DS pela Qacac. 

 

Percebeu-se que em valores de pH menores que 3 e maiores que 10, a Qacac se 

dissolveu quase que totalmente na solução do fármaco. Isso pôde ser percebido, pois ao final 

da centrifugação para retirada do sobrenadante, quase não foi possível visualizar material 

sólido precipitado.  

De acordo com Kranjisnik et al. (2011), o diclofenaco é uma molécula orgânica 

hidrofóbica, pouco solúvel em água, um ácido orgânico fraco e a pH 7,4 (tampão fosfato) 

existe na forma ionizada aniônica (mais de 90%). Eles utilizaram um zeólito natural 

modificado para adsorção do DS e concluíram que o DS foi adsorvido na fase hidrofóbica 

pela criação de grupos de cauda do surfactante na superfície da zeólita  

 

4.3.2.2. Estudo Cinético 

 O estudo foi realizado utilizando a solução do DS a uma concentração de 30 mg L
-1

. 

Assim como no estudo de influência do pH, a Qacac se mostrou inicialmente pouco 

hidrofílico e imiscível a solução. Após o ensaio do estudo do tempo, observou-se que a Qacac 
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se mostrou como um bom adsorvente do fármaco DS. Após um tempo de 30 min, a 

quantidade de fármaco adsorvido foi próximo ao valor encontrado no equilíbrio.  

O tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio de saturação foi de 90 min., de 

acordo com os valores da Tabela 4.3, e como pode ser observado na Figura 4.10, onde os 

percentuais de remoção do fármaco variaram de 89 a 93%, aproximadamente. Antunes et al., 

(2012) conseguiram atingir o equilíbrio de saturação em 1400 min para a concentração de 10 

mg L
-1

 e 80 min para a concentração de 30 mg L
-1

 de DS, e os percentuais de remoção 

variaram de 16,4 a 22,8 %.  

Tabela 4.3. Percentuais de remoção Qacac e DS no estudo cinético. 

Parâmetro     Valores      

Tempo 

(min) 
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 

qe  

(mg g
-1

) 
15,75 16,48 16,41 16,30 16,37 16,52 16,24 16,33 16,41 16,35 

% 

Remoção 
89,25 93,16 92,18 91,86 92,51 92,83 91,53 92,83 92,18 91,86 
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Figura 4.10: Tempo de equilíbrio de adsorção do DS na Qacac. 
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As eficiências de remoção de diclofenaco nas ETAR (estação de tratamento de águas 

residuais) variam entre 0% e 80%, mas a maioria remove apenas entre 21 e 40% (Zhang et al., 

2008). As investigações realizadas por Kimura et al. (2007) revelaram uma eficiência de 

remoção de 80%, após tratamento com biorreator de membrana com tempos de retenção de 

lamas elevados (65 dias). 

 Os dados experimentais obtidos pela cinética de adsorção foram ajustados aos 

modelos pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Os parâmetros obtidos pelos 

diferentes modelos empregados podem ser verificados na Figura 4.11 e estão apresentados na 

Tabela 4.4.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Curvas linearizadas dos modelos de pseudo primeira e segunda ordem. 

Tabela 4.4. Parâmetros de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem para adsorção do 

fármaco DS por Qacac. 

Concentração DS 

 (mg L
-1

) 

    qe,exp  

(mg g
-1

) 

Pseudo primeira ordem 

       qe,teo                 K1                   R
2
 

    (mg g
-1

)     (min
-1

)  

Pseudo segunda ordem 

     qe,teo                     K2               R
2
 

  (mg g
-1

)  (g mg
-1 

min
-1

) 

30 16,52 0,21 0,00046 0,0005 16,39 0,4896 0,9999 

 

Após a análise dos resultados verificou-se que os dados experimentais se ajustaram 

melhor ao modelo pseudo segunda ordem, devido ao seu melhor ajuste linear e pelo valor de 
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qe,teo  se apresentar bem próximo ao valor do qe, exp. Os valores de qe foram muito maiores dos 

que os referidos por Bui e Choi (2009), que avaliaram a adsorção de DS por sílica mesoporosa 

SBA-15. Eles encontraram o valor de qe de aproximadamente 0,125 mg/g. Este resultado 

demonstrou que a Qacac apresenta maior capacidade de remoção de DS do que o material 

inorgânico. 

 

4.3.2.3.  Isotermas de Adsorção 

 A Figura 4.12 mostra os resultados experimentais obtidos para o estudo das isotermas 

de adsorção, onde se utilizou das concentrações de 10 a 200 mg/L e temperaturas de 298, 308 

e 318 K. Verificou-se que não houve mudança significativa na capacidade de adsorção com a 

variação da temperatura. Os valores máximo de adsorção para as temperaturas de 298, 308 e 

318 K foram 56,08; 55,00 e 54,00 mg/g, respectivamente. Esses valores podem sugerir que o 

processo de adsorção foi independente da temperatura para remoção do DS.  
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Figura 4.12: Isoterma de adsorção do DS por Qacac em diferentes temperaturas, (▪) 298K; (•) 

308K; (♦) 318K. 



78 

 

 

Após obtenção dos dados experimentais, os mesmos foram ajustados a dois modelos 

físico-químicos: o de Langmuir e o de Freundlich. Os dados experimentais foram utilizados 

nas equações linearizadas dos modelos físico-químicos empregados e foram obtidos 

parâmetros, mostrados na Tabela 4.3.  

Com a linearização dos dados, foram obtidos os parâmetros de qm para ser comparado 

com o valor de qe,exp e mostrar a maior proximidade dos dois, foram obtidos os valores de qm, 

KL e R
2
 para Langmuir e os valores de nF, KF e R

2
 para Freundlich. Com a obtenção desses 

valores, pode-se sugerir que os dados experimentais da adsorção do fármaco DS por Qacac 

teve um melhor ajuste aos modelos de Langmuir para as três temperaturas, diferente de 

Antunes et al., (2012) que utilizaram apenas uma temperatura e verificaram que os dados 

experimentais se ajustaram melhor ao modelo de Freundlich.  

Tabela 4.3. Parâmetros obtidos pelas isotermas de Langmuir e Freundlich para adsroção do 

DS por Qacac. 

Temperatura 

Modelos de Isotermas 

Parâmetros de Langmuir Parâmetros de Freundlich  

qm 

(mg g
-1

) 

KL 

(L mg
-1

) 
RL R

2 
nF 

KF 

 (L g
-1

) 
R

2
 

298 K 63,29 0,0943 0,0660 0,9830 1,9131 7,7714 0,8222 

308 K 61,73 0,0946 0,0658 0,9865 1,9681 7,8415 0,8252 

318 K 63,69 0,0688 0,0883 0,9759 1,8099 6,2704 0,8353 

 

 Assim, o processo de adsorção do DS por Qacac provavelmente ocorreu 

prioritariamente em apenas uma camada, além disso, o valor da capacidade de adsorção 
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aumentou à medida que se aumentou a concentração da solução do fármaco. Os valores de RL 

encontrados indicam que a isoterma é favorável no sistema DS por Qacac. 

 

4.4. Conclusão 

Na busca por métodos de tratamento de efluentes farmacêuticos, a técnica de adsorção 

se apresenta como uma técnica viável e de baixo custo. Assim buscou-se um novo material 

para este fim, onde obteve-se a quitosana modificada quimicamente  com acetilacetona na 

ausência de solvente. A modificação do material foi realizada e pôde ser comprovada pela 

caracterização do material pelas técnicas de Análise Elementar, FTIR, DRX e RMN de 
13

C.  

Na análise elementar da Qacac conseguiu-se verificar uma diminuição no valor de 

nitrogênio, ocasionando um aumento na razão C/N, comparado com os valores da Qpura, 

sugerindo assim a eficácia da reação. No espectro de FTIR verificou-se a presença das bandas 

características da Qpura na Qacac como também o aparecimento de bandas referentes a 

modificação com acetilacetona. No DRX observou-se a presença dos dois picos 

característicos da Qpura na Qacac, onde os mesmos apresentaram um aumento e um 

afinamento, sugerindo um aumento na cristalinidade da Qacac. No RMN de 
13

C da Qacac 

observou-se a presença de sinais característicos da incorporação da acetilacetona na ausência 

de solvente, bem como sinais referentes ao deslocamento químico dos carbonos com a 

formação da ligação imina (base de Schiff). 

Após os ensaios de adsorção foi possível extrair informações como o pH ótimo que foi 

de 6, o tempo de equilíbrio de 90 min e os dados experimentais foram melhor ajustados ao 

modelo pseudo segunda ordem. Conseguiu-se identificar que o aumento da temperatura não 

alterou significativamente a capacidade de adsorção da quitosana modificada com 

acetilacetona. Identificou-se também que a percentagem máxima de adsorção foi próximo dos 

93%, logo reduzirá os custos durante o processo industrial, por ter uma alta percentagem de 
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remoção e o uso de um material de fácil obtenção, rejeito da indústria pesqueira, com fácil 

modificação. O modelo que houve melhor ajuste linear foi o de Langmuir para todas as 

temperaturas estudadas, onde de acordo com o valor de RL, a isoterma é favorável no sistema 

DS por Qacac.  

Com os resultados obtidos, e, portanto após a análise desses, conclui-se que é viável a 

utilização da quitosana modificada com acetilacetona para remoção do fármaco diclofenaco 

de sódio, favorecendo a diminuição da poluição aquática. 
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5. OBTENÇÃO DE UM DERIVADO DA QUITOSANA, NA AUSÊNCIA DE 

SOLVENTE, E SEU USO NA ADSORÇÃO DO FÁRMACO DICLOFENACO 

DE SÓDIO: PH E ESTUDO CINÉTICO 
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Obtenção de um derivado da quitosana, na ausência de solvente, e seu uso na 

adsorção do fármaco diclofenaco de sódio: pH e estudo cinético. 
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RESUMO 

A quitosana tem sido amplamente utilizada para remoção de vários poluentes, onde o 

método de adsorção é favorecido devido à presença das hidroxilas e do grupamento amina na 

estrutura do biopolímero. Como uma possível solução para remoção do fármaco diclofenaco 

de sódio do meio aquático, foi estudada a interação do mesmo por meio de adsorção com a 

quitosana modificada quimicamente. com acetilacetona e etilenodiamina na ausência de 

solventes (Qacen). O novo biopolímero foi caracterizado por várias análises. Através da 

Análise Elementar foi possível verificar um aumento da razão C/N após a modificação com 

acetilacetona e uma diminuição após a modificação com etilenodiamina, já nas 

espectroscopias as principais mudanças observadas ocorrem na formação da ligação imina e 

da presença da carbonila, observadas na região entre 1590-1660 cm
-1

 (FTIR) e 160-210 ppm 

(RMN 
13

C). O material modificado foi aplicado a remoção de diclofenaco de sódio em 

solução, variando pH e tempo. Os ensaios de adsorção mostrou que o maior valor ocorreu a 

um pH de 4, e através do estudo de tempo, verificou-se que a adsorção máxima ocorreu 

dentro de 45 minutos e os dados experimentais foram melhor ajustados ao modelo de pseudo-

segunda ordem, onde mostrou ser eficiente na remoção de poluentes emergentes. 

 

Palavras chave: quitosana, sorção, fármaco, diclofenaco de sódio. 
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ABSTRACT 

 

Chitosan has been widely used for removing various pollutants where the adsorption method 

is favored by the presence of the hydroxyls and amine grouping in the structure of the 

biopolymer. As a possible solution for the removal of the drug diclofenac sodium of the 

aquatic environment, we studied the interaction of the same through adsorption with chitosan 

chemically modified with acetylacetone and ethylenediamine in the absence of solvents 

(Cacen). The new biopolymer was characterized by several analyzes. By elemental analysis 

was possible to observe an increase in C / N ratio after modification with acetylacetone and a 

decrease after modification with ethylenediamine. In the spectroscopies, the major changes 

observed occur in the formation of the imine bond and the presence of the carbonyl, observed 

in the region between 1590-1660 cm
-1

 (FTIR) and 160-210 ppm (
13

C NMR). The modified 

material was applied to remove diclofenac sodium solution, varying pH and time. The 

adsorption tests showed that the highest value occurred at a pH of 4, and by the study of time, 

it was verified that the maximum adsorption occurred within 45 minutes and the experimental 

data were best fitted to a pseudo-second order model, which showed to be effective in the 

removal of emerging pollutants. 

 

Keywords: chitosan, sorption, drug, diclofenac sodium. 
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5.1. Introdução 

A busca por materiais naturais de baixo custo e de fonte renovável aumentou 

consideravelmente, e entre estes tipos de materiais, os biopolímeros tem se destacado. A 

quitosana tem sido largamente estudada, pois é um biopolímero obtido pela desacetilação da 

quitina, que é o segundo biopolímero mais abundante na natureza, que por sua vez é obtido a 

partir de rejeitos de industrias pesqueiras. Uma diferença que tem interessado aos 

investigadores no estudo deste biopolímero é a presença de um grupo amino, que tem sido 

bastante favorável, uma vez que permite a incorporação de moléculas novas e tem um 

excelente desempenho em processos de adsorção, quando comparado com outros 

biopolímeros que não apresentam esse grupo (Debrassi, Largura e Rodrigues, 2011; da Silva 

Filho et al, 2011; Sousa, Silva Filho e Airoldi, 2009). Assim, o que se pretende com a 

modificação da quitosana é torná-la mais efetiva em processos aplicativos, quando esse efeito 

interativo acontece na interface sólido/líquido. 

A adsorção utilizando biopolímeros tem sido amplamente investigada, uma vez que o 

crescimento industrial e da população tem exposto ao meio ambiente várias substâncias 

nocivas, tais como pesticidas, metais pesados, corantes, derivados de petróleo, drogas 

farmacêuticas, entre outros (da Silva Filho, Melo e Airoldi, 2006; Peng et al., 2012). A 

adsorção tem se destacado dentre os métodos de tratamento de água, principalmente por ser 

um processo de alta seletividade, a nível molecular, demonstrando-se eficaz e econômica.  

A adsorção consiste na separação de componentes de uma mistura em que ocorre 

transferência de massa, sendo um composto diluído em uma fase fluida e um outro sólido 

adsorvente. É um processo eficiente e econômico com baixo consumo de energia, que vem 

despertando grandes interesses em relação à pesquisa de novos materiais que possam ser 

utilizados como adsorventes, principalmente em relação à bioadsorção. A bioadsorção 

também é um processo de purificação, em que materiais poluentes são removidos do ambiente 
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aquático, através da adsorção com produtos naturais, chamados bioadsorventes, como por 

exemplo os biopolímeros (Mall et al., 2005) . 

A contaminação dos sistemas aquáticos por drogas pode resultar de esgotos 

domésticos e hospitalares, onde as drogas são excretadas/descartadas (Peng et al., 2012; Reif 

et al., 2008) ou a partir de resíduos de efluentes de produção industrial (Focazio et al., 2008). 

Assim, os fármacos vêm sendo chamados de contaminantes "emergentes" e tem causado uma 

grande preocupação nos últimos anos, pois são em sua grande maioria lipossolúveis e 

resistentes. Mais ainda, estes compostos são produzidos para realizar um efeito biológico 

quando administrados em indivíduos específicos, porém, estes medicamentos também devem 

ter efeitos aos organismos existentes no meio-ambiente ao serem descartados. 

Os fármacos biologicamente ativos presentes no ambiente, interagem com a biota do 

meio (Dietrich et al., 2002), interferindo significativamente na fisiologia, no metabolismo e 

no comportamento das espécies. Alguns ocasionam efeitos secundários como, por exemplo, 

alteração na defesa imunológica de organismos tornando-os mais suscetíveis a doenças (Reis 

Filho et al., 2007). Dessa forma, a preocupação com os resíduos de fármacos presentes no 

meio aquático é de extrema relevância, uma vez que, chegando a estações de tratamento de 

água podem prejudicar diretamente a população (Williams et al., 2006). Este fato torna 

imperativo o controle e remoção desses compostos farmacêuticos do meio aquático (Al-Rifal 

et al., 2007; Kasprzyk-Hordern et al., 2007), principalmente tratando-se de águas para o 

consumo humano. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo a modificação química da quitosana com 

acetilacetona e em seguida com etilenodiamina, ambos na ausência de solvente, para remover 

o diclofenaco de sódio, verificando a influência do pH e da cinética. 
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5.2. Parte Experimental 

5.2.1. Materiais 

Quitosana (Qpura) de grau médio de desacetilação 78% extraída de carapaça de 

caranguejo (PRIMEX), acetilacetona (acac) (VETEC), 1,2-etilenodiamina (en) (VETEC), 

Hidróxido de Sódio (Synth), Ácido Clorídrico (Sigma), Nitrato de Potássio (Vertec) 

Diclofenaco de Sódio (DS) (MERCK) e água milliQ e Acetona (Isopar). Todos os reagentes 

foram utilizados sem purificação prévia. A Figura 5.2 mostra a estrutura do fármaco.  

Cl

Cl

NH

O

O

Na

 

Figura 5.2: Estrutura do fármaco Diclofenaco de Sódio. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.2.2. Modificação 

 A modificação da quitosana foi realizada com acetilacetona em refluxo, por 4 horas, 

na ausência de solvente e sob agitação mecânica constante (Santana et al, 2010; Sousa, Silva 

Filho e Airold, 2009), onde 25 mL de acetilacetona reagiu com 6,0 g de Qpura a 140 °C, em 

agitação mecãnica. Após modificação, o sólido foi lavado com acetona e água MilliQ, para 

retirada de possível excesso de reagente, e seco em estufa a 100°C para retirada da água. O 

material final foi denominado Qacac. Posteriormente 5,0 g de Qacac reagiu num sistema 

idêntico com 45 mL de etilenodiamina, sob refluxo e agitação mecânica durante 4 h a 123 
o
C, 

sendo esse polímero modificado denominado Qacen, o mesmo foi lavado com acetona e água 
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destilada, e seco a 100
o
C. onde o esquema reacional proposto da modificação pode ser 

verificado na Figura 5.3.  
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Figura 5.3: Esquema reacional proposto da modificação química da quitosana. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.2.3. Caracterização 

 A quitosana pura (Qpura), a modificada quimicamente com acetilacetona (Qacac) e a 

modificada quimicamente com etilenodiamina (Qacen) foram caracterizadas por: Difração de 

Raios X para verificar a sua cristalinidade, por meio do instrumento Shimadzu, modelo XR-

D600 A, na faixa 2θ entre 1 e 70º. A velocidade de varredura foi de 5º min
-1

, utilizando a 

fonte de radiação CuKα, com comprimento de onda 154,06 pm; Espectroscopia na região do 

Infravermelho, para saber quais os grupos químicos estavam presentes nas estruturas dos 

materiais, em espectrofotômetro FTIR Bomem da série MB com o método de pastilha de KBr 

contendo 1 % da amostra, em 96 varreduras, na região de 4000 a 500 cm
-1

 com a resolução de 

4 cm
-1

. 

As análises elementares foram efetuadas para verificação das percentagens e 

concentrações de carbono, hidrogênio e nitrogênio, bem como a razão C/N, em aparelho 

Perkin-Elmer, modelo PE 2400. A Ressonância Magnética Nuclear no estado sólido no 

núcleo de 
13

C foi utilizada para verificar os grupos químicos presentes como também a 



92 

 

cristalinidade do material, foi obtido em espectrômetro AC400/P Brucker com rotação do 

ângulo mágico em 75,47 MHz, com tempo de relaxação de 5 s e tempo de contato de 1 ms.  

 

5.2.4. Teste de Adsorção 

5.2.4.1. Estudo da influência do pH  

Com o intuito de estudar o efeito do pH das soluções sobre a cinética de adsorção do 

fármaco, utilizou-se HCl e/ou NaOH de concentração 0,1 mol L
-1

 para ajuste dos valores de 

pH de 3 a 10. A solução do fármaco diclofenaco de sódio (DS) foi utilizada na concentração 

de 30 mg L
-1

 (Antunes et al, 2012; Bajpai e Bhowmik, 2010; Beltrán et al, 2009 ). Após isso 

foram retiradas alíquotas de 20,0 mL de cada solução e colocadas em erlenmeyers contendo 

aproximadamente 35 mg da Qacen. As amostras foram agitadas utilizando banho 

termostatizado com agitação orbital da marca Nova Ética, em agitação de 130 rpm no tempo 

de 2h a temperatura de 298±2K.  

Posteriormente, separou-se o sobrenadante em uma centrífuga a 3500 rpm por 15 min 

e determinou-se as concentrações finais das amostras por Espectroscopia do UV-Vis modelo 

CARY 300 da Varian, no comprimento de onda de 276 nm, que corresponde a faixa de 

absorção máxima do fármaco. A quantidade do fármaco DS adsorvido por unidade de massa 

da Qacac em cada pH (qe em mg g
-1

) foi calculada de acordo com a equação 1 (Özacar e 

Sengil, 2004). 

m

VCC
q

fi

e

)( 
      Eq. 1 
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onde qe (mg g
-1

) representa a quantidade adsorvida por grama de adsorvente; Ci e Cf (mg L
-1

) 

representam as concentrações iniciais e finais das amostras, respectivamente; V(L) é o volume 

da solução e m(g) é a massa do adsorvente. 

 

5.2.4.2. Estudo Cinético 

 Para realização do estudo cinético de remoção do fármaco, inicialmente realizou-se 

análise da influência do tempo no estudo de adsorção do diclofenaco, onde se utilizou 20,0 

mL da solução de concentração 30 mg L
-1

 do fármaco para uma série de  erlenmeyers 

contendo aproximadamente 35,0 mg do adsorvente. As amostras foram colocadas em banho 

termostatizado com agitação orbital de 130 rpm a temperatura de 298±1K, no pH pré-

estabelecido, por um tempo de 0 a 120 min. No intervalo de 15 em 15 min, retirou-se uma 

amostra, onde o sobrenadante foi separado por centrifugação a 3500 rpm por 15 min, e a 

concentração remanescente do fármaco na solução para cada intervalo de tempo, foi 

determinada no Espectrofotômetro de UV/Visível. A capacidade de adsorção foi calculada a 

partir da equação 1 e a percentagem de remoção do fármaco DS pela Qacen foi obtida a partir 

da Equação 2. 

100
)(

% x
C

CC

i

fi

remoção


    Eq. 2 

 Após o estudo da influência do tempo, os dados obtidos foram ajustados a dois 

modelos divergentes: pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Para ajustar os valores 

no modelo pseudo primeira ordem utilizou-se a equação 3 (Qiu et al, 2009). 

t
k

qqq teoete
303,2

log)log( 1
,exp, 

   Eq.3 
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onde qe,exp e qt (mg g
-1

) são as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t(min) 

respectivamente, qe,teo é a quantidade adsorvida por grama de adsorventes teoricamente, k1 

(min
-1

) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo primeira ordem, que pode ser 

calculada a partir da inclinação da reta do gráfico log(qe,exp - qt) vs t.  

Para o modelo de pseudo segunda ordem, utilizou-se a equação 4 (Qiu et al, 2009) 

rearranjada à forma linear, em que a velocidade da reação é dependente da quantidade do 

soluto adsorvido na superfície do adsorvente e da quantidade adsorvida no equilíbrio. 

t
qqkq

t

teoeteoet ,

2
,2

11
      Eq. 4 

onde k2 é a constante de velocidade de pseudo segunda ordem (g mg
-1

 min
-1

) e qe e qt são as 

quantidades dos adsorbatos adsorvidos (mg/g) no equilíbrio e no tempo t(min). A partir da 

reta do gráfico de t/qt vs t, podem ser calculados os valores de qe e k2. 

 

5.3. Resultados e Discussão 

5.3.1. Caracterização 

Na Tabela 5.1, são apresentados os resultados da análise elementar, onde se observa os 

percentuais e as quantidades em mmol g
-1 

de carbono e nitrogênio para Qpura, Qacac e 

Qacen. A quitosana pura possuía 5,49 mmol g
-1

 de nitrogênio e, após reação com 

acetilacetona, o valor foi reduzido para 3,75 mmol g
-1

 ocasionando assim um aumento na 

razão C/N de 6,13 para 10,44. Esta redução ocorreu devido à incorporação da acetilacetona na 

estrutura da quitosana, contendo Carbono, Hidrogênio e Oxigênio, e uma redução de 

Nitrogênio, já que nesta molécula não há disponibilidade de grupos nitrogenados. 
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Tabela 5.1. Análise elementar de Carbono (C), Nitrogenio (N), quantidades molares desses 

elementos e as respectivas razões (C/N) entre esses elementos para quitosana e seu derivado. 

Amostra % C %N C(mmol g
-1

) N(mmol g
-1

) C/N 

Qpura 40,43  7,69  33,69 5,49 6,13 

Qacac 46,98  5,25  39,15 3,75 10,44 

Qacen 42,01 7,93 35,00 5,66 6,18 

 

No caso da quitosana modificada com acetilacetona e etilenodiamina, a mesma 

apresentou um aumento de nitrogênio para 5,66 mmol g
-1

 e um aumento de carbono para 

35,00 mmol g
-1

, ocasionando a variação na relação C/N de 6,13 para 6,18 em comparação 

com a Qpura, devido a incorporação da molécula de etilenodiamina contendo dois átomos de 

nitrogênio, onde um reagiu com a carbonila disponível da molécula da acetilacetona formando 

uma nova ligação imina e o outro ficando na forma de –NH2  

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho foi utilizada para identificar 

a inserção de novos grupos funcionais que reagiram com a quitosana. A quitosana pura 

(Qpura), apresentada na Figura 5.4 (a), apresenta bandas características de estiramento C–H, 

simétricos e assimétricos, próximo a 2900 cm
-1

 relacionadas à deformação axial da ligação C-

H de grupos CH2 e CH3 e uma banda intensa e larga na região de 3400 cm
-1

 que é atribuída às 

vibrações de estiramento dos grupos OH das hidroxilas da estrutura, além da água fisissorvida 

no biopolímero. Por outro lado, essa absorção envolve também a vibração N-H dos grupos 

acetamida do biopolímero (Sakkayawong, Thiravetyan e Nakbanpote, 2005). 
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Figura 5.4: Espectros na região do infravermelho da Qpura (a), Qacac (b) e Qacen (c). 

 

Observa-se ainda na Figura 5.4 (a), a deformação axial de C=O de amida por volta de 

1655 cm
-1

; deformação angular de N-H em aproximadamente 1596 cm
-1

; deformação axial de 

C-N de amida por volta de 1421 cm
-1

; deformação angular simétrica de CH3 em 1379 cm
-1

; 

deformação axial de C-N de grupos amino entre 1323 a 1379 cm
-1

. As bandas de estruturas 

polissacarídicas aparecem na região entre 897 a 1153 cm
-1

, como a banda em 

aproximadamente 1076 cm
-1

 típica das ligações éter (C-O-C) e em 894 cm
-1

 indicando a 

presença de ligações glicosídicas. Estas bandas apresentam-se muito semelhantes às 

apresentadas anteriormente na literatura (Barros et al, 2006; Santos et al, 2003).  

Quando a quitosana é quimicamente modificada com o acetilacetona (Qacac), 

mostrada na Figura 5.4 (b), observa-se leves mudanças nas bandas características da quitosana 

pura no espectro da Qacac. Verifica-se um aumento da intensidade e deslocamento da banda 

em aproximadamente 1610 cm
-1

, referente à carbonila dos grupos cetona e a formação da 
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ligação imina. Verifica-se ainda, o aparecimento de uma banda vibracional em torno de 1250 

cm
-1

, referente aos grupos ésteres alifáticos presentes na acetilacetona.  

Na Figura 5.4 (c), espectro da Qacen, observa-se o aparecimento da banda em torno de 

1610 cm
-1 

devido a formação da ligação imina (C=N) que aparece tanto no espectro da Qacac, 

quanto da Qacen, porém com uma maior intensidade para o último material devido a maior 

quantidade de grupos formados, após a reação com etilenodiamina. Observa-se também 

absorções na região entre 3500 – 3000 cm
-1 

atribuída a deformação axial N-H e O-H do grupo 

amina (NH2) livre e do grupo O-H na mesma região de vibração, está relacionada a presença 

de grupo amina secundário, onde observa-se o alargamento e aumento da intensidade desta 

banda.. A presença do grupo amina próximo da carbonila do grupo cetona na estrutura da 

Qacen provoca o aparecimento de um ombro e o alargamento da banda em aproximadamente 

1610 cm
-1

, em virtude do efeito de ressonância (Machado et al., 2009). Observa-se ainda o 

aumento da intensidade das bandas referentes aos grupos metílicos e metilênicos, na região 

entre 2900 – 2800 cm
-1

, devido ao grupos (CH2) presentes na molécula do
 
etilenodiamina. 

No difratograma de Raios-X, a Qpura apresenta um padrão de difração pouco 

cristalino, como se pode perceber o difratograma na Figura 5.5 (a), com dois picos largos 

característicos em 2θ igual a 10° e 20º (Oyrton, Monteiro e Airold, 1999) e que estão de 

acordo com a ficha catalográfica padrão JCPDS 40-1518. No caso da Qacac, como se pode 

verificar na Figura 5.5 (b), observa-se um deslocamento, como também um aumento e 

afinamento no pico característico 2θ igual a 10° para ângulo próximo a 7°. No pico em 2θ 

igual a 20°, observa-se o aumento e afinamento no pico, sugerindo um aumento da 

cristalinidade do material modificado, que pode estar associado com a formação de novos 

padrões cristalinos e uma maior organização das cadeias desse polímero, conforme ocorre a 

modificação e a acetilacetona é incorporada à cadeia da quitosana. Estes fatos podem estar 
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relacionados ao fato que o material modificado Qacac se apresenta menos hidrofílico que a 

Qpura. No caso do difratograma da Qacen, Figura 5.5 (c), observa-se um deslocamento do 

pico de aproximadamente 7
o
 para um pico de próximo de 8

o
, e uma leve redução do mesmo, 

refletindo desta maneira na perda de cristalinidade da Qacen quando comparada com a Qacac. 
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Figura 5.5: DRX da Qpura (a), Qacac (b) e Qacen (c). 

 

 Pode-se observar o espectro de RMN de 
13

C no estado sólido da Qpura na 

Figura 5.6 (a), Qacac na Figura 5.6 (b) e Qacen na Figura 5.6 (c). Na Qpura observa-se os 

deslocamentos característicos em 105, 55, 85 e 60 ppm, referentes aos carbonos C1, C2, C4, 

C6, respectivamente, conforme a numeração na estrutura e em 75 ppm referente aos carbonos 

C3 e C5 que são carbonos secundários ligado a uma hidroxila e a outros carbonos 

respectivamente, e ainda, os sinais em 22 e 175 ppm, associados aos grupos metila e 

carbonila, remanescentes da quitina, como é esperado, devido ao grau de desacetilação ser de 

78%.  
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Figura 5.6: RMN de 
13

C  da Qpura (a), Qacac (b) e Qacen (c). 

 

No espectro da Qacac, pode-se observar o aparecimento de sinal em 174 ppm, dos 

carbonos C7 e C10, e embora possam ocorrer deslocamentos nessa região devido à 

ressonância  na estrutura da molécula, esse deslocamento refere-se ao carbono ligado ao 

nitrogênio que forma a base de Schiff (C=N) e a carbonila da estrutura da acetilacetona, bem 

como o sinal que aparece próximo a 197 ppm, correspondendo a grupos cetônicos livres e da 

incorporação do grupo carbonila (C=O) livre após modificação com acetilacetona. Em 20 

ppm encontram-se sinais  correspondentes aos carbonos dos grupos CH3 terminais da 

acetilacetona, além de grupos metila da quitosana. Há também o surgimento de dois picos na 

região entre 15 e 35 ppm, referentes aos grupos metilênicos da molécula incorporada e a 

sobreposição da banda já existente na quitosana, referente a um grupo metilênico presente do 

grupamento acetamida. Além disso, os carbonos C2 e C6 da estrutura da quitosana aparecem 

como um intenso sinal único e estreito, provocado pelo deslocamento químico ocorrido no C2 

com a formação da ligação imina. 
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No espectro da Qacen (Figura 5.6c) quando comparado ao espectro da Qac, pode-se 

observar a diminuição dos picos em 168 ppm e 197 ppm, confirmando assim que a 

etilenodiamina reagiu com a Qacac. Observa-se ainda mudanças no pico em torno de 58 e 23 

ppm, que refere-se aos carbonos presentes na molécula da etilenodiamina imobilizada 

(Amaral e Barbosa, 2005).  

O fato da mudança na cristalinidade dos derivados está associado ao observado no 

DRX, mostrado na Figura 5.5, onde a reorganização nas ligações de hidrogênio após a 

modificação da superfície promove mudanças na cristalinidade, observado na mudança dos 

picos no DRX e nos deslocamentos químicos dos carbonos observados nos espectros de RMN 

de 
13

C.  

 

5.3.2. Testes de Adsorção 

5.3.2.1. Influência de pH. 

 A adsorção na maioria das vezes é dependente do parâmetro pH, dependendo dos 

materiais utilizados, onde esta pode ser tanto por interação não-eletrostática quanto 

eletrostático. No caso do diclofenaco, a sua ligação com carvão ativado é principalmente 

devido a uma interação não eletrostática que envolve a ligação de hidrogênio (Turku et al., 

2007 e Park et al., 1997). Esta ligação de hidrogênio ocorre principalmente a um pH inferior a 

7,6; ponto em que a superfície carbonácea tem uma carga global positiva, no entanto, torna-se 

menos favorável sobre superfície carbonácea negativa a um pH superior a 7,6.  

No estudo da influência do pH para o fármaco estudado, diclofenaco de sódio (DS), 

conseguiu-se verificar que a quantidade adsorvida pela Qacen sofreu uma influência de pH, 

como mostrado na Tabela 5.2 e na Figura 5.7.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876211003972#bib0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876211003972#bib0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876211003972#bib0090
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Tabela 5.2. Correlação de pH e qe (mg g
-1

) para Qacen e DS no estudo de influência do pH. 

Parâmetro    Valores     

pH 3 4 5 6 7 8 9 10 

qe (mg g
-1

) 7,43 8,90 5,57 4,67 2,97 2,33 2,08 0,80 

 

 O sistema DS-Qacen apresentou uma maior quantidade adsorvida de fármaco na faixa 

de pH igual a 4, como pode ser observado na Figura 5.7 e na Tabela 5.2, onde na Figura 5.7 

consegue-se verificar que o sistema DS-Qacen foi totalmente dependente do pH. Antunes et 

al., (2012) estudou a adsorção do DS utilizando bagaço de uva isabel e encontrou o maior 

valor de qe (mg g
-1

) na faixa de pH 5. 
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Figura 5.7: Influência do pH na adsorção do DS pela Qacen. 

 

Percebeu-se que em valores de pH menores que 3 e maiores que 10, a Qacen se 

dissolveu um pouco na solução do fármaco. Isso pôde ser percebido, pois ao final da 
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centrifugação para retirada do sobrenadante, foi possível visualizar uma redução do material 

sólido precipitado.  

De acordo com Kranjisnik et al. (2011), o diclofenaco é uma molécula orgânica 

hidrofóbica, pouco solúvel em água, um ácido orgânico fraco e a pH 7,4 (tampão fosfato) 

existe na forma ionizada aniônica (mais de 90%). Eles utilizaram um zeólito natural 

modificado para adsorção do DS e concluíram que o DS foi adsorvido na fase hidrofóbica 

pela criação de grupos de cauda do surfactante na superfície da zeólita  

Belisário et al. (2011) analisaram o emprego de resíduo de bagaço de cana de açúcar 

(BCA) descartado por usinas  de álcool como agente removedor de paracetamol em meio 

aquoso sob condição de leito sob agitação. Observaram que as maiores adsorções de 

paracetamol ocorreram nos pHs 4,0 e 7,0. Sabendo-se que a faixa de pH aceitável para águas 

de abastecimento está entre 6,0 a 9,5, adotaram o pH 7,0 em todas as etapas desta 

investigação. 

Putra et al. (2009) investigaram  a adsorção de amoxilina a partir de solução aquosas 

por adsorção em bentonita. Um valor bastante alto de concentração inicial foi utilizado (300 

mg L
-1

) para representar  as águas residuais farmacêuticas. Em particular, os valores da 

capacidade de adsorção aumentou à medida que o valor de pH diminui. Neste estudo, a 

capacidade de adsorção da bentonita foi comparada com um carvão ativado comercial. 

 

5.3.2.2. Estudo Cinético 

 O estudo foi realizado utilizando a solução do DS a uma concentração de 30 mg L
-1

. 

Após o ensaio do estudo do tempo, observou-se que a Qacen se mostrou como um bom 

adsorvente do fármaco DS. Observou-se também, que após um tempo de 15 min, a quantidade 

de fármaco adsorvido foi próximo ao valor encontrado no equilíbrio.  
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O tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio de saturação foi de 45 min, de 

acordo com os valores da Tabela 5.3, e como pode ser observado na Figura 5.8, onde os 

percentuais de remoção do fármaco variaram de 50 a 58%, aproximadamente.  

Tabela 5.3. Percentuais de remoção Qacen e DS no estudo cinético. 

Parâmetro     Valores    

Tempo 

(min) 
15 30 45 60 75 90 105 120 

qe  

(mg g
-1

) 
9,15 8,14 9,33 9,16 8,88 7,89 8,46 9,30 

% 

Remoção 
58,58 51,82 58,58 58,41 56,41 50,64 55,51 58,75 
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Figura 5.8: Tempo de equilíbrio de adsorção do DS na Qacen. 

 

O tempo obtido foi um pouco a cima do obtido por Belisário et al. (2011), que 

analisaram o emprego de resíduo de bagaço de cana de açúcar (BCA) descartado por usinas  

de álcool como agente removedor de paracetamol em meio aquoso sob condição de leito sob 
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agitação. Observaram que a adsorção do paracetamol por BCA aumentou com o aumento do 

tempo de agitação e tornou-se constante a partir de 20 min. Presume-se que nesse tempo, o 

equilíbrio de adsorção do paracetamol tenha sido atingido. 

Antunes et al., (2012) conseguiram atingir o equilíbrio de saturação em 1400 min para 

a concentração de 10 mg L
-1

 e 80 min para a concentração de 30 mg L
-1

 de DS, e os 

percentuais de remoção variaram de 16,4 a 22,8 %.  

As eficiências de remoção de diclofenaco nas ETAR (estação de tratamento de águas 

residuais) variam entre 0% e 80%, mas a maioria remove apenas entre 21 e 40% (Zhang et al., 

2008). As investigações realizadas por Kimura et al. (2007) revelaram uma eficiência de 

remoção de 80%, após tratamento com biorreator de membrana com tempos de retenção de 

lamas elevados (65 dias). 

 Os dados experimentais obtidos pela cinética de adsorção foram ajustados aos 

modelos pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Os parâmetros obtidos pelos 

diferentes modelos empregados estão apresentados na Tabela 5.4.  

Tabela 5.4. Parâmetros de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem para adsorção do 

fármaco DS por Qacen. 

Concentração DS 

 (mg L
-1

) 

    qe,exp  

(mg g
-1

) 

Pseudo primeira ordem 

       qe,teo                 K1                   R
2
 

    (mg g
-1

)     (min
-1

)  

Pseudo segunda ordem 

     qe,teo                 K2              R
2
 

  (mg g
-1

)  (g mg
-1 

min
-1

) 

30 9,33 0,59 0,0051 0,0784  9,13 0,0383  0,9938 

 

Após a análise dos resultados verificou-se que os dados experimentais se ajustaram 

muito melhor ao modelo pseudo segunda ordem, devido a sua melhor linearidade e pelo valor 

de qe,teo  se apresentar bem próximo ao valor do qe, exp. Os valores de qe foram muito maiores 

dos que os referidos por Bui e Choi (2009), que avaliaram a adsorção de DS por sílica 
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mesoporosa SBA-15. Eles encontraram o valor de qe de aproximadamente 0,125 mg g
-1

. Este 

resultado demonstrou que a Qacac apresenta maior capacidade de remoção de DS do que o 

material inorgânico. 

 

5.4. Conclusão 

Na busca por métodos de tratamento de efluentes farmacêuticos, a técnica de adsorção 

se apresenta como uma técnica viável e de baixo custo. Assim buscou-se um novo material 

para este fim, onde obteve-se a quitosana modificada quimicamente com acetilacetona e 

etilenodiamina na ausência de solvente. A modificação do material foi realizada e pôde ser 

comprovada pela caracterização do material pelas técnicas de Análise Elementar, FTIR, DRX 

e RMN de 
13

C.  

Na análise elementar da Qacen conseguiu-se verificar um aumento no valor de 

carbono e de nitrogênio, ocasionando um aumento na razão C/N, comparado com os valores 

da Qpura, sugerindo assim a eficácia da reação. No espectro de FTIR verificou-se a presença 

das bandas características da Qpura na Qacac, como também na Qacen, como através do 

aparecimento de bandas referentes a modificação com acetilacetona e etilenodiamina na 

Qacen. No DRX observou-se a presença dos dois picos característicos da Qpura na Qacen, 

onde os mesmos apresentaram um aumento, deslocamento e um afinamento, sugerindo um 

aumento na cristalinidade do material final. No RMN de 
13

C da Qacen observou-se a presença 

de sinais característicos da acetilacetona e do etilenodiamina, bem como sinais referentes ao 

deslocamento químico dos carbonos com a formação da ligação imina e carbonos presentes na 

molécula da etilenodiamina imobilizada. 

Após os ensaios de adsorção foi possível extrair informações como o pH ótimo que foi 

4, o tempo de equilíbrio que foi de 45 min e os dados experimentais foram melhor ajustados 
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ao modelo pseudo segunda ordem. Identificou-se também que a percentagem máxima de 

adsorção foi próximo de 59%, logo reduzirá os custos durante o processo industrial, por ter 

uma boa percentagem de remoção e o uso de um material de fácil obtenção, rejeito da 

indústria pesqueira, com fácil modificação.  

Com os resultados obtidos, e, portanto após a análise desses, conclui-se que é viável a 

utilização da quitosana modificada com acetilacetona e etilenodiamina para remoção do 

fármaco diclofenaco de sódio, favorecendo a diminuição da poluição aquática. 

 

Referências. 

Al-Rifai, J. H., Gabelish, C. L., Schafer, A.I. (2007). Occurrence of pharmaceutically active 

and non-steroidal estrogenic compounds in three different wastewater recycling schemes in 

Australia. Chemosphere, 69, 803–815. 

Amaral, I. F., Granja, P. L., Barbosa, M. A. (2005). Chemical modification of chitosan by 

phosphorylation: an XPS, FT-IR and SEM study, 16, 1575-1593. 

Antunes, M., Esteves, V. I., Guégan, R., Crespo, J. S., Fernandes, A. N., Giovanela, M. 

(2012). Removal of diclofenac sodium from aqueous solution by Isabel grape bagasse. 

Chemical Engineering Journal, 192, 114-121. 

Bajpai, S.K., Bhowmik, M. (2010). Adsorption of diclofenac sodiumfrom aqueous solution 

using polyaniline as a potential sorbent. I. Kinetic studies. Journal of Applied Polymer 

Science, 117, 3615–3622. 

Barros, F. C. F., Cavalcante, R. M., carvalho, T. V., Dias, F. S., Queiroz, D. C., Vasconcelos, 

L. C. G.. Nascimento, R. F. (2006) Produção e Caracterização de esferas de quitosana 

modificada quimicamente. Revista Iberoamericana de Polímero, 7, 232-246.  

Belisário, M. Galazzi, R.M., Balthazar, D.C., Pereira, M.G., Ribeiro, A.V.F.N., Ribeiro, J.N. 

(2011). Emprego de resíduo de bagaço de cana de açúcar descartado por usinas de álcool 



107 

 

como reagente removedor de paracetamol em meio aquoso sob agitação. Revista Analytica, 

50, 53-61. 

Beltrán, F. J., Pocostale, P., Alvarez, P., Oropesa, A. (2009). Diclofenac removal from water 

with ozone and activated carbon. Journal of Hazardous Materials, 163, 768-776. 

Bui, T. X., Choi, H. (2009) Adsorptive removal of selected pharmaceuticals by mesoporous 

silica SBA-15, Journal of Hazard Materials, 168, 602-608. 

da Silva Filho, E. C., Monteiro, P. D. R, Sousa, K. S., Airoldi, C. (2011).  Ethylenesulfide as a 

useful agent for incorporation on the biopolymer chitosan in a solvent-free reaction for use in 

lead and cadmium removal. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 106: 369-373 

da Silva Filho, E. C.; de Melo, J. C. P., Airoldi, C. (2006). Preparation of ethylenediamine-

anchored cellulose and determination of thermochemical data for the interaction between 

cations and basic centers at the solid/liquid interface. Carbohydrate Research. 341: 2842-

2850 

Debrassi, A., Largura, M. C. T., Rodrigues, C. A. (2011). Adsorção do corante vermelho 

congo por derivados da O-Carboximetilquitosana hidrofobicamente modificados. Química 

Nova, 34: 764-770.  

Dietrich, D. R., Webb, S. F., Petry, T. (2002). Hot spot pollutants: pharmaceuticals in the 

environment. Toxicology Lettres, 131, 1-3. 

Focazio, M. J., Kolpin, D. W., Barnes, K. K., Furlong, E. T., Meyer, M. T., Zaugg, S. D., 

Barber, L. B., Thurman, M. E. (2008). A national reconnaissance for pharmaceuticals and 

other organic wastewater contaminants in the United States – II) Untreated drinking water 

sources. Science of the Total Environmen. 402: 201-216. 

Kasprzyk-Hordern, B., Dinsdale, R. M., Guwy, A. J. (2007). Multi-residue method for the 

determination of basic/neutral pharmaceuticals and illicit drugs in surface water by solid-

phase extraction and ultra performance liquid chromatography–positive electrospray 

ionisation tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1161, 132–145. 

Machado, M. O., Lopes, E.C.N, Sousa, K.S ., Airoldi, C. (2009) The effectiveness of the 

protected amino group on crosslinked chitosans for copper removal and the thermodynamics 

of interaction at the solid/liquid interface. Carbohydrate Polymers, 77, 760-766. 



108 

 

Mall, I. D., Srivastava, V. C., Agarwal, N. K., Mishra, I. M. (2005). Removal of congo red 

from aqueous solution by bagasse fly ash and activated carbon: Kinetic study and equilibrium 

isotherm analyses. Chemosphere, 61, 492-501. 

Oyrton, A. C., Monteiro, Jr., Airoldi, C. (1999) Some studies of crosslinking chitosan–

glutaraldehyde interaction in a homogeneous system. International Journal of Biological 

Macromolecules, 26, 119-128. 

Özacar, M.; Sengil, I.A. (2004). Application of kinetic models to the sorption of disperse dyes 

onto alunite.  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 242, 105–

113. 

Park, S. H., McClain, S., Tian, Z. R., Suib, S. L., Karwacki, C. (1997). Surface and bulk 

measurements of metals deposited on activated carbon. Chemistry of Materials, 9, 176-183. 

Peng, H., Pan, B., Wu, M., Liu, Y., Zhang, D., Xing, B. (2012). Adsorption of ofloxacin and 

norfloxacin on carbon nanotubes: hydrophobicity- and structure controlled process. Journal of 

Hazardous Materials. 233-234: 89-96.  

Putra, E.K., Pranowo, R., Sunarso, J., Indraswati, N., Ismadji, S. (2009) Performance of 

activated carbon and bentonite for adsorption of amoxicillin from wastewater: Mechanisms, 

isotherms and kinetics. Water Research, 43, 2419–2430. 

Qiu, H., Lv, Pan, B., Zhang, Q., Zhang, W., Zhang, Q. (2009). Critical review in adsorption 

kinetic models .Journal of Zhejiang University Science A. 10, 716-724. 

Reif, R., Suárez, S., Omil, F., Lema, J. M. (2008). Fate of pharmaceuticals and cosmetic 

ingredients during the operation of a MBR treating sewage. Desalination, 221: 511-517. 

Reis Filho, R. W., Barreiro, J. C., Vieira, E. M., Cass, Q. B. (2007). Fármacos, ETEs e corpos 

hídricos. Revista Ambiente & Água – An Interdisciplinary Journal of Applied Science, 2, 54-

61. 

Sakkayawong, N., Thiravetyan, P., Nakbanpote, W. (2005). Adsorption mechanism of 

synthetic reactive dye wastewater by chitosan. Journal of Colloid and Interface Science, 286, 

36-42. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01418130


109 

 

Santana, S. A.A., Vieira, A. P., da Silva Filho, E. C., Melo, J. C.P., Airoldi, C. (2010). 

Immobilization of ethylenesulfide on babassu coconut epicarp and mesocarp for divalent 

cation sorption. Journal of Hazardous Materials, 174, 714-719. 

Santos, J. E., Soares, J. P., Dockal, E. R., Campana Filho, S. P., Cavalheiro, E. T.(2003) 

Caracterização de quitosanas comerciais de diferentes origens. Polímeros: Ciência e 

Tecnologia, 13, 242-249. 

Sousa, K. S., Silva Filho, E. C., Airoldi, C. (2009).  Ethylenesulfide as a useful agent for 

incorporation into the biopolymer chitosan in a solvent-free reaction for use in cátion 

removal.Carbohydrate Research. 344: 1716-1723. 

Sousa, K. S., Silva Filho, E. C., Airoldi, C. (2009). Ethylenesulfide as a useful agent for 

incorporation into the biopolymer chitosan in a solvent-free reaction for use in cation 

removal. Carbohydrate Research, 341, 1716 - 1723. 

Turku, I., Sainio, T., Paatero, E. (2007). Thermodynamics of tetracycline adsorption on silica. 

Environmental Chemistry Letters, 5, 225-228. 

Williams, M., Saison, C. LA, Williams, D. B., Kookan, R. S. (2006). Can aquatic distribution 

of human pharmaceuticals be related to pharmacological data? Chemosphere, 65, 2253-2259. 

Zhang, Y., Geissen, S. U., Gal, C. (2008). Carbamazepine and diclofenac: removal in 

wastewater treatment plants and occurrence in water bodies. Chemosphere ,73, 1151–1161. 

  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=22952524200&eid=2-s2.0-35648975233
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=22952524200&eid=2-s2.0-35648975233
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003447028&eid=2-s2.0-35648975233


110 

 

6. Considerações Finais 

Na busca por métodos de tratamento de efluentes farmacêuticos, a técnica de adsorção 

se apresenta como uma técnica viável e de baixo custo. Assim buscou-se um novo material 

para este fim, onde obteve-se a quitosana modificada quimicamente com acetilacetona e a 

quitosana modificada com acetilacetona e em seguida com etilenodiamina, ambos na ausência 

de solvente. A modificação dos materiais foram realizadas e puderam ser comprovadas pelas 

caracterizações dos materiais pelas técnicas de Análise Elementar, FTIR, DRX e RMN de 

13
C. 

Na análise elementar foi possível verificar um aumento da razão C/N após a 

modificação com acetilacetona, comparada com a Qpura, e uma diminuição após a 

modificação com etilenodiamina comparada a Qacac, já nas espectroscopias as principais 

mudanças observadas ocorrem na formação da ligação imina e da presença da carbonila, 

observadas na região entre 1590-1660 cm
-1

 (FTIR) e 160-210 ppm (RMN 
13

C).  

Após os ensaios de adsorção do fármaco diclofenaco de sódio com os materiais 

obtidos, foi determinado que o melhor pH foi 6 e 4, os parâmetros cinéticos indicaram que os 

sistemas estabilizaram com 90 e 45 minutos, e as percentagens máximas de adsorção foram 

próximos de 93% e 59%, para Qacac e Qacen, respetivamente, com melhor ajuste linear ao 

modelo pseudo segunda ordem para ambos os sistemas. Como o material Qacac obteve maior 

capacidade de remoção do fármaco, foi determinado ainda o efeito da temperatura, onde a 

capacidade máxima de adsorção foi de 56,08 mg g
-1

 a 298K, com pouca variação para as 

demais temperaturas, sendo estes dados melhor ajustados ao modelo proposto por Langmuir.  

Após os estudos, consegui-se concluir assim, que o derivado da quitosana Qacac é o 

melhor adsorvente para adsorção do fármaco diclofenaco de sódio, quando comparado a 

Qpura, Qacen e as literaturas, como pôde ser verificado pelos resultados do estudo, maior 
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percentagem de remoção e principalmente por ser um material modificado por apenas uma 

etapa de modificação, sem uso de solventes, diminuindo-se assim os custos na utilização e a 

contribuição para diminuição da poluição. 

 

7. Perspectivas futuras 

 

 Realizar novas modificações com a quitosana pura, para utilização na adsorção de 

fármacos; 

 Realizar testes de adsorção outros fármacos em contato com os materiais modificados; 

 Reaproveitar o material modificado; 

 Realizar testes de liberação controlada do fármaco adsorvido no material modificado. 

 


