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INTRODUÇÃO
Com o crescimento populacional o
consumo de antibióticos tem aumentado,
muitas vezes empregados de forma exagerada, e são descartados inadequadamente.
A presença de esgoto doméstico e descarte
inadequado de medicamentos têm colaborado com a contaminação de meios aquáticos. “Os antibióticos estão presentes no
meio aquático, desde muito tempo, já na
década de 70 estudos realizados mostraram a presença destes compostos em águas e despejos humanos e veterinários”
(Ternes, 1998).
As bactérias, por sua vez, tem se
adaptado e apresentado crescente resistência aos antibióticos, ou seja, em breve
os antibióticos podem vir a não apresentar
os efeitos desejados no controle das infecções. De acordo com a OMS estima-se que
pelo menos 700 mil pessoas morrem todo
ano devido a doenças resistentes a medicamentos antimicrobianos e alerta que o
número de mortes pode chegar a 10 milhões, a cada ano, até 2050, se for mantido
o cenário atual. Tokarnia (2019)
Visando o enfrentamento desta situação de saúde publica, vários estudos tem
sido desenvolvidos para tratamento e remoção de fármacos de águas contaminadas.
Alguns deles dizem respeito a fotodecomposição por meio do TiO2 e biocarvão.

OBJETIVO
Estudar e desenvolver o processo de
fotodecomposição solar/TiO2 seguido por
adsorção com biocarvão da amoxicilina e
do ácido penicilóico em teores semelhantes
aos encontrados em água contaminada.

Fornecer importantes informações sobre a
utilização de fotodecomposição solar e TiO2
empregando material abundante e de baixo
custo no tratamento de águas contaminadas por fármacos, como amoxicilina e o
ácido penicilâmico.

METODOLOGIA
Amostras de TiO2 serão utilizadas nos
processos de fotodecomposição solar e em
tubos falcon com o biocarvão ocorrerá a
adsorção da amoxicilina e do ácido penicilâmico restantes. Todo processo será desenvolvido em uma câmara de luz solar para fotodecomposição com óxido de titânio
para o desenvolvimento do processo de
produção de radicais hidroxila seguido por
adsorção e determinação da concentração
de amoxicilina e de ácido penicilâmico remanescente em solução.
Será realizada a otimização dos parâmetros de processo: tempo de agitação (min),
massa de TiO2, massa de biocarvão e concentração inicial de amoxicilina e de ácido
penicilâmico (mg L-1). Foram coletadas alíquotas a cada 20 min de agitação e a espectrofotometria no UV-Vis foi empregada
nas medidas de concentração em suspensão durante o desenvolvimento dos processos.
Foram preparadas soluções de amoxicilina dissolvendo o 50 mg do sólido em 1 L
de água destilada à 37ºC±0,5ºC, os valores
de ácido penicilâmico serão obtidos a partir
da decomposição da amoxicilina. A solução
resultante foi agitada à velocidade de 100
rpm por 2 h totais. A curva de calibração
devem foi obtida e em seguida empregada
na obtenção das concentrações do antibió77

tico durante todo o processo a quantificação
foi realizada por espectrofotometria UV à
273 nm para a amoxicilina e em 350nm para o ácido penicilâmico.

RESULTADOS
Após fazer vários ensaios da amoxicilina com luz e sem luz em concentrações
diferentes, a melhor porcentagem de remoção da amoxicilina foi de 94,39% com a
irradiação de luz solar. O resultado foi obtido empregando uma série de experimentos
usando a mesma quantidade de dióxido de
titânio, alterando as concentrações amoxicilina e as quantidades de biocarvão. O sistema demonstra concordância com a cinética de primeira e segunda ordem com o coeficiente de Pearson igual a 0,90 e 096, tabela 1.
Tabela 1. Amoxicilina ensaio no escuro
Absorção

Remoção

a possibilidade do tratamento e recuperação de esgotos e efluentes em processo
acessível e de baixo custo para manutenção da qualidade de água de superfície e
reservatórios de recursos hídricos próximos
as grandes cidades.
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CONCLUSÕES
Os resultados obtidos mostraram que para termos decomposição do antibiótico e do
ácido penicilóico é necessária a aplicação
da luz solar e que a suspensão seja mantida a 40ºC. O uso do biocarvão reduziu de
forma eficiente a formação do ácido penicilóico que também é muito poluente para o
meio ambiente. Esta investigação confirmou
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