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ESTUDO DA INTERAÇÃO DO SULFAMETOXAZOL (SMX) EM 

SOLOS DE PASTAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PE 

 

RESUMO 

 

O extenso desenvolvimento da produção animal tem promovido o crescimento do consumo de 

antibióticos para o controle e profilaxia de doenças e parasitas, sendo seu uso indiscriminado 

o responsável por dois problemas ambientais: a contaminação dos recursos hídricos e o 

aumento da resistência bacteriana, uma vez que ocorre mudanças no seu material genético. O 

sulfametoxazol (SMX) é uma sulfonamida, um dos grupos de antibióticos mais utilizados. 

Neste trabalho foram estudadas as interações físico-químicas da molécula do sulfametoxazol 

na forma pura, em duas camadas (0 – 20 cm e 20 – 60 cm) do solo de pastagem do município 

de São João, localizado na microrregião de Garanhuns, PE. Os ensaios de adsorção foram 

realizados em laboratório a 24 ºC, pelo método “batch”, e a concentração de sulfametoxazol 

foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Nos ensaios de cinética 

de sorção foi utilizada solução de SMX na concentração de 10
-4

 mol.L
-1

, enquanto para as 

isotermas de sorção foram utilizadas soluções nas concentrações de 10
-3

; 5.10
-4

; 10
-4

; 5.10
-5

; 

10
-5

; 5.10
-6

 mol.L
-1

.
 
Para as camadas de solo, a cinética de adsorção do sulfametoxazol é 

melhor descrita com um modelo de segunda ordem e as isotermas de sorção são lineares. Os 

valores de KD e KOC foram 2,6 e 1,18 cm
3
.g

-1
 e 355 (log(KOC) = 2,55) e 206 (log(KOC) = 2,31) 

cm
3
.g

-1
, respectivamente, para as camadas 0 – 20 cm e 20 – 60 cm. Para este tipo de solo, a 

interação do SMX é predominantemente com a matéria orgânica e praticamente inexiste com 

os argilominerais. Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que o antibiótico 

sulfametoxazol apresenta baixa adsorção em ambas camadas, oferecendo um maior risco de 

contaminação das águas subterrâneas existentes nessa região em pH ≈ 7. 

 

Palavras chave: SMX; solos; adsorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

SULFAMETHOXAZOLE INTERACTION STUDY ( SMX ) IN PASTURE 

SOILS OF THE SÃO JOÃO – PE  COUNTY  

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The extensive development of animal production has promoted the growth of consumption of 

antibiotics for the control and prophylaxis of diseases and parasites, and the indiscriminate 

use accounts for two environmental problems: the contamination of water resources and 

increased bacterial resistance, since changes occur in its genetic material. The 

sulfamethoxazole (SMX) belongs to the sulfonamides, one of the most widely used antibiotics 

groups. In this work, the physical chemical interactions of sulfamethoxazole molecule pure 

were studies, in two soil layers (0 – 20 cm and 20 – 60 cm) in the county of São João, located 

in the micro region of Garanhuns, PE. The sulfamethoxazole concentration was determined 

by high performance liquid chromatography (HPLC). For soil layers, the sulfamethoxazole 

kinetic adsorption was fast and best described as a second order model an the adsorption 

isotherms are linear; the reactivity of sulfamethoxazole with organic matter is dominant 

although has practically nonexistent reactivity of sulfamethoxazole with the clay minerals. 

The adsorption tests were carried out in the laboratory at 24 ºC, and divided into kinectis of 

adsorption isotherm and adsorption in function of pH, since sulfamethoxazole is an ionizable 

molecule. The results obtained in the present work show that the sulfamethoxazole antibiotic 

it exhibits low adsorption on both layers, offering a higher risk of contamination of 

groundwater existing in this region in pH ≈ 7. 

 

Keywords: SMX; soils; adsorption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os impactos ambientais nos solos vêm se intensificando nas últimas décadas em 

decorrência de uma série de fatores, tais como: crescimento populacional acelerado, ocupação 

de áreas inadequadas, aumento na geração e na periculosidade dos resíduos, concentração 

urbana, agricultura intensiva, uso de agroquímicos e fármacos, entre outros. Os solos 

constituem um recurso não renovável, frágil e de fundamental importância para o equilíbrio 

dos processos superficiais que ocorrem na Terra. Os impactos ambientais decorrentes das 

atividades humanas conduzem à degradação dos solos e, consequentemente, à perda de sua 

capacidade de suporte às atividades e/ou processos naturais, cujos principais efeitos são: 

erosão acelerada, contaminação química, compactação excessiva, desertificação, 

impermeabilização, salinização, perda de biomassa, redução da diversidade, perda de matéria 

orgânica e nutrientes, entre outros (PEJON et al., 2012). 

Dentre os numerosos contaminantes do meio ambiente, é possível destacar a 

presença de micropoluentes (defensivos agrícolas, detergentes sintéticos, fármacos, metais 

pesados), que estão em um número maior que 100.000 compostos diferentes e que apresentam 

efeitos tóxicos em concentrações na faixa de 0,006 µg.L
-1

 (KOLPIN et al., 2002) a            

1,02   µg.L
-1

. 

O Brasil, dentre outros países, é um dos maiores consumidores de fármacos no 

mundo, sendo encontrados em suas águas (esgotos, águas superficiais e subterrâneas) mais de 

80 compostos farmacêuticos em concentrações um pouco acima de  g.L
-1

, isto é, sempre em 

baixas concentrações. Segundo Alvarenga e Nicoletti (2010), o elevado consumo de 

medicamentos no Brasil e a falta de uma política adequada para o descarte de medicamentos 

torna o problema dos resíduos dos fármacos ainda mais preocupante. 

Desses micropoluentes, os que possuem relevância ambiental são os antibióticos, já 

que o aumento de seu consumo e seu descarte são proporcionais ao aumento da resistência 

bacteriana, provocando alterações em seu código genético e essas sendo transmitidas para 

suas futuras gerações (DURIGAN, 2011). 

O extenso desenvolvimento da produção animal tem promovido o crescimento do 

uso de antibióticos para o controle e profilaxia de doenças e parasitas (PEREIRA et al., 2012), 

sendo estes introduzidos na alimentação animal para melhorar a eficiência alimentar, além de 

aumentar a taxa de crescimento, sendo utilizados em aquicultura e na criação de animais 

(BASTOS, 2012). 
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Uma fração considerável desses antibióticos entra na natureza, já que 90% são 

excretados na água e no solo na forma não metabolizada ou de metabólitos ativos, através da 

urina e das fezes animais, sendo detectados em estações de tratamento de águas residuais 

(AVISAR et al., 2009; ZHENG et al., 2013), promovendo o desenvolvimento de bactérias 

com genes resistentes a essas drogas e ocasionando uma falha geral de antibióticos em 

atividades médicas, pois seu descarte é contínuo, resultando na sua persistência no ambiente e 

gerando riscos ambientais de longa duração (HOU et al., 2010).   

Dentre os antibióticos, um dos mais utilizados são as sulfonamidas e seus derivados 

de ação antimicrobiana, devido a sua ação prolongada, alta eficiência, baixa toxicidade, baixo 

custo e melhor comodidade posológica (MOREL et al., 2014). As sulfonamidas tiveram seu 

desenvolvimento ampliado durante o período da 2ª Guerra Mundial, provocando o surgimento 

de novas sulfas, como o sulfametoxazol (MARQUES, 2007), também conhecido por SMX. 

O sulfametoxazol é um antibiótico bacteriostático que pode agir sozinho ou na forma 

combinada, quando está associado ao trimetoprima, em uma razão de 5:1, obtendo efeito 

sinérgico minimizando o desenvolvimento de estirpes resistentes. Dessa forma, ele é utilizado 

na atividade pecuária para o tratamento em amplo espectro para infecções intestinais e 

respiratórias, tais como: DCR (doença crônica respiratória), colibacilose, pasteureose, tifo 

aviário, purolose, coriza infecciosa, infeccções primárias e secundárias, purulentas ou não. 

O objetivo do estudo da interação do sulfametoxazol em solos de pastagem do 

município de São João, localizado na microrregião de Garanhuns, PE, foi avaliar a sorção do 

SMX através de modelos matemáticos empíricos, que fornecem coeficientes que quantificam 

a fase sorvida do mesmo, assim como o grau de linearidade desta reação, considerando a 

sorção dependente do tempo e do pH. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O contato entre o homem e os microrganismos data dos tempos mais remotos, onde 

as doenças ocasionadas por estes começaram a ser estudadas a partir das pesquisas realizadas 

por Louis Pasteur, Ferdinand Cohn e Robert Kock , a partir de 1878 (TAVARES, 1996). 

Por volta do século XVI, o desenvolvimento da Química propiciou o surgimento de 

drogas laboratoriais que fossem capazes de amenizar ou extinguir os efeitos dos 

microorganismos sobre o homem (OLIVEIRA et al., 2011), mas foi em meados de 1932, 

ligado ao desenvolvimento industrial da Alemanha, que drogas chamadas sulfonamidas 

começaram a ser sintetizadas. 

Sulfonamidas, ou simplesmente sulfas, são antibióticos sintéticos que apresentam em 

sua estrutura os grupos amidas de ácidos sulfônicos. Inibidoras competitivas da enzima 

bacteriana diidropteroato-sintetase, as sulfas interferem na biossíntese do ácido 

tetrahidrofólico (THF, forma reduzida do ácido fólico) que auxilia na síntese de precursores 

de DNA e RNA nas bactérias, com a utilização do ácido p-aminobenzóico (PABA), já que 

são substâncias análogas estruturais e antagonistas competitivos. 

As sulfonamidas são obtidas pela condensação de uma amina primária com o cloreto 

de benzenosulfonila, em excesso de hidróxido de sódio aquoso, formando o sal de sódio da 

sulfonamida N-substituída. Posteriormente acidulada, esta solução irá originar um precipitado 

da sulfonamida livre. 

Os requisitos estruturais para a ação antibacteriana das sulfonamidas estão 

relacionados à atividade do grupo – SO2NHR estar ligado diretamente ao anel benzênico, ao 

grupo p-NH2 (designado N4), que só pode ser substituído in vivo em grupos amino livres, e ao 

grupo – NHR’ (designado N1), que através das substituições efetuadas no nitrogênio, possui 

efeito variável nas atividades antibacterianas da molécula da sulfonamida, mas quando o 

substituinte é um aromático heterocíclico, o antibiótico produzido possui ação altamente 

potente (MARQUES, 2007). 

O grupo das sulfonamidas, representado na Tabela 1, compreende seis drogas 

principais: sulfanilamida, sulfisoxazol, sulfacetamida, ácido p-aminobenzóico, sulfadiazina e 

sulfametoxazol, sendo as duas últimas de maior importância química (ANVISA, 2014). 
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O 
N 

CH3 

Tabela 1 – Fórmulas estruturais das principais moléculas de sulfonamidas substituídas 

 

 

   NOME R’ R 

Sulfanilamida H H 

 

 

Sulfisoxazol 

 

 

H 

 

 

Sulfacetamida 

 

H 

 

– C – CH3   

 

Ácido p-aminobenzóico 

 

H 

 

Substitui-se o grupo – SO2NHR por – COOH 

 

Sulfadiazina 

 

H 
 

 

 

Sulfametoxazol 

 

 

H 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Marques (2007) 

 

2.1 O Sulfametoxazol 

 

O sulfametoxazol, conhecido por SMX, [4-amino-N-(5-metil-3-isoxazolil) 

benzenossulfonamida], é um antibiótico bacteriostático (detém o crescimento de determinadas 

bactérias, dificultando sua proliferação e deixando ao organismo a tarefa de eliminar as 

bactérias já existentes através do seu sistema imunitário) do grupo das sulfonamidas, tem as 

seguintes características físico-químicas: 

 Fórmula molecular: C10H11N3O3S 

 Peso molecular: 253,28 g.mol
-1

 

 Faixa de fusão: 168 ºC a 172 ºC 

 Cor/forma: pó cristalino branco ou quase branco 

 Odor: inodoro 

 Sabor: amargo 

N 

N 

N 
O 

CH3 H3C 

O 
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 Constantes de dissociação: pKa1 = 1,6 ; pKa2 = 5,7 

 Coeficiente de partilha água/octanol: log KOW = 0,89 

 Solubilidade: baixa solubilidade em água, éter e clorofórmio; 1 g dissolve-se em 

50 mL de etanol e cerca de 4 mL de propanona. Dissolve-se em HCl ou numa 

solução de hidróxido de sódio através da formação de um sal solúvel. 

 Pressão de vapor: 6,93.10
-8

 mmHg a 25 ºC 

 DL-50 oral, ratazana: 3,662 mg.kg
-1

 

Com fórmula química representada na Figura 1, o sulfametoxazol é indicado para o 

tratamento de infecções do trato urinário, podendo ser utilizado como alternativa às 

penicilinas no tratamento da sinusite e para tratar a toxoplasmose.  

 

Figura 1 – Estrutura química do sulfametoxazol 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2016) 

 

O SMX apresenta alta absorção e excreção, podendo causar cristalúria (presença de 

cristais na urina) quando sua forma acetilada (N4-acetilsulfametoxazol) encontra-se em altos 

níveis (COUTINHO et al., 2009), sendo quase sempre utilizado numa associação com a 

trimetoprima [2,4-diamino-5-(3,4,5-trimetoxibenzil)-pirimidina], que é um antibiótico do 

grupo das pirimidinas, numa razão de 5:1, que é designada de cotrimoxazol (SMX-TMP), 

sendo indicado no tratamento de infecções bacterianas, fúngicas e por protozoários, tendo seu 

uso restringido à circunstâncias muito específicas, em muitos países, devido a preocupação 

pelo aumento de resistência antimicrobiana. Essa associação possui uma atividade microbiana 

muito eficaz, já que esses antibióticos atuam em estágios sequenciais da reação enzimática 

bacteriana no tratamento de otites, bronquites, sinusites e pneumonias. 

Podendo formar complexos com alguns metais, o antibiótico sulfametoxazol e seu 

complexo de prata (SMX-Ag) exibem variantes no efeito inibidor para as estirpes bacterianas. 

Esse complexo é sensível para as bactérias gram positivas (S. aureus), enquanto não é ativo 

contra bactérias gram negativas (E. coli) (TAILOR e PATEL, 2015). 
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2.1.1 Efeito biológico nos seres vivos 

 

Em Aquino et al. (2013), fármacos são desenvolvidos a fim de promover efeitos 

biológicos nos organismos, sendo absorvidos e distribuídos pelo corpo, parcialmente 

metabolizados e posteriormente excretados do organismo (em suas formas originais, 

conjugadas ou como metabólitos) na água e no solo através de efluentes de esgoto doméstico, 

pela urina e por fezes de animais. 

O efeito de fármacos residuais nos seres vivos deve ser examinado de maneira 

ordenada e qualitativa. Assim, pode-se destacar que o emprego indiscriminado de antibióticos 

pode ocasionar o desenvolvimento de resistência em populações bacterianas. O aumento do 

uso e tipos de antibióticos durante as últimas cinco décadas resultou em seleção genética de 

bactérias resistentes, com efeito em longo prazo e, provavelmente, irreversíveis 

(SANDERSON et al., 2004). 

No caso do sulfametoxazol, ele é amplamente distribuído pelo organismo de um ser 

vivo, sendo praticamente absorvido pelo trato gastrointestinal, mais especificamente pelo 

intestino delgado. Em fêmeas, ele é capaz de atravessar a placenta e ser excretado no leite 

materno. 

Por ter uma ligação às proteínas plasmáticas em cerca de 50 – 70%, após a 

administração oral, o sulfametoxazol leva de 2 a 4 horas para chegar a concentração 

plasmática máxima, tendo o metabólito acetilado (N4-acetil-sulfametoxazol) uma capacidade 

superior de ligação às proteínas plasmáticas em relação a sua forma não metabolizada. 

Os metabólitos acetilados e os glucoronados (resultantes da biotransformação 

hepática do SMX), são excretados pela urina, onde aproximadamente 20% do sulfametoxazol 

corresponde a sua forma ativa inalterada, 50 – 70% corresponde ao metabólito acetilado e 15 

– 20% corresponde ao metabólito glucoronado. 

 

2.1.2 Características ambientais 

 

Avisar et al. (2009) estudaram lagoas de recarga, aterros e águas subterrâneas e 

encontraram uma meia-vida de 19 dias para o sulfametoxazol exposto a luz solar, verificando 

que o mesmo é altamente resistente a biodegradação em superfícies, conferindo a essa 

sulfonamida o transporte por longas distâncias (1300 m) em meios porosos saturados sem ser 

adsorvido a sedimentos.  
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Hou et al. (2010) fizeram estudos comparativos entre a sorção de contaminantes 

hidrofóbicos orgânicos e antibióticos (pireno, bisfenol A e sulfametoxazol), e observaram a 

alta sorção do SMX nas frações orgânicas (ácidos húmicos) e em partículas minerais 

inorgânicas, mas uma baixa sorção nas partículas dos sedimentos originais; além disso, 

sugeriram que a adsorção de antibióticos em solos/sedimentos pode ser controlada por 

carbono orgânico. 

García-Cálan et al. (2011) relatam  que o sulfametoxazol e a sulfapiridina são as 

sulfonamidas mais frequentemente encontradas em sete estações de tratamento de águas 

residuais, localizadas na bacia hidrográfica do Ebro (nordeste da Espanha), com 

concentrações de 27,2 – 596 ng.L
-1

 e 3,7 – 227 ng.L
-1

, respectivamente, sendo o SMX a única 

sulfonamida que representa risco para as algas. No entanto, a falta de informação sobre o 

destino das sulfonamidas em águas e solos é uma das principais razões para a dificuldade de 

avaliar e reduzir riscos ambientais (ZHENG et al., 2013). 

Morel et al. (2014) constataram que a disseminação do sulfametoxazol no solo 

depende da presença de metais reativos (Cd
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
2+

, Mn
4+

, Al
3+

 e 

Cu
2+

) no meio mas, principalmente do pH. Em  pH baixo (pH < 6,5), observa-se o aumento da 

adsorção do antibiótico devido à neutralização da carga negativa da molécula, ocorrendo a 

formação do complexo SMX – metal – solo.  

 

2.1.3 Risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas por antibióticos 

 

A principal entrada do sulfametoxazol no meio ambiente resulta de sua utilização na 

medicina humana e veterinária, como é visto na Figura 2, já que após a sua administração são 

parcialmente metabolizados e excretados.  

Aquino et al. (2013) detectaram, em ambiente aquático, os fármacos mais frequentes, 

dos quais os antibióticos encontram-se em 15% das análises realizadas. 

Pouco se conhece sobre o destino desses antibióticos no meio ambiente, mas os 

problemas ocasionados por seu descarte nesse meio não são diferentes de outros resíduos 

descartados. Sabe-se que grandes quantidades desses antibióticos são lançadas nas redes de 

tratamento de esgoto e os de uso veterinário são descartados diretamente no solo. 

As águas de subsolo podem ser contaminadas pelos fármacos através da infiltração 

de águas superficiais, bem como pelo chorume proveniente de aterros sanitários. Pelo fato de 

alguns desses fármacos serem solúveis em água e terem baixa afinidade com o solo, muitas 

dessas substâncias migram rapidamente para águas do subsolo (BILA e DEZOTTI, 2005). 
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Figura 2 – Principais rotas de contaminação por fármacos de uso humano e veterinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bastos (2012) 

 

Em estudos brasileiros recentes acerca da ocorrência de fármacos em diferentes 

matrizes ambientais, constatou-se a presença de SMX em esgoto sanitário com uma faixa de 

concentração de 1,9 – 151 ng.L
-1

 (QUEIROZ et al., 2012) e em efluentes de estação de 

tratamento de esgoto, na faixa de concentração 1,9 – 124 ng.L
-1

 (BRANDT, 2012) e 1,9 – 161 

ng.L
-1

 (QUEIROZ et al., 2012). 

Hirsch et al. (1999) investigaram a ocorrência de dezoito antibióticos em águas 

superficiais na Alemanha, e sulfametoxazol foi frequentemente detectado com uma 

concentração de 0,03 μg.L
-1

, onde outros antibióticos foram esporadicamente detectados; 

também, foram analisadas águas subterrâneas e os efluentes da estação de tratamento de 

esgoto, obtendo-se concentrações de sulfametoxazol iguais a 0,47 μg.L
-1

 e 0,4 μg.L
-1

, 

respectivamente. 

Esses antibióticos são encontrados em ambientes aquáticos, já que são parcialmente 

degradados devido à sua natureza e ao seu uso em aquicultura e na criação de animais, sendo 

os principais meios de contaminação os efluentes das estações de tratamento de esgoto (ETE) 

e o lançamento de esgotos não tratados (BASTOS, 2012). 

Medicina Veterinária     Medicina Aquicultura 
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Com isso, há uma preocupação em relação aos antibióticos (antimicrobianos), pois 

sua presença no solo acarreta no desenvolvimento de bactérias resistentes, provocado por 

seleção natural, troca de material genético entre bactérias do solo e aquelas presentes nas 

fezes de animais ou entre bactérias produtoras de antimicrobianos (PEREIRA et al., 2012). 

Alguns métodos são utilizados para avaliar os riscos de contaminação de águas 

subterrâneas, sendo eles: Método Screening da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA), o índice de vulnerabilidade de águas subterrâneas (Groundwater Ubiquity 

Score, GUS) e o método de Goss. Estes métodos baseiam-se em propriedades físico-químicas 

dos antibióticos, como solubilidade em água, o coeficiente de adsorção à matéria orgânica do 

solo, a constante da Lei de Henry, a especiação (presença de forma neutra ou aniônica em pH 

entre 5 e 8) e a meia-vida no solo e na água (MILHOME et al., 2009). 

Drillia et al. (2005) estudaram o comportamento do sulfametoxazol com 97% de 

pureza em sete tipos de solose observaram a mobilidade do SMX em solo e, 

consequentemente, o seu potencial de contaminação das águas subterrâneas depende da 

quantidade do antibiótico aplicado e da intensidade das chuvas no tipo do solo, onde sua 

tendência para percorrer o solo está correlacionada com sua tendência de sorção. 

 

 

2.2 Solo  

 

O solo é um material poroso de características peculiares, já que é originado pela 

ação de processos físicos, químicos e biológicos na desintegração da camada externa e 

agricultável da superfície terrestre. 

Os solos possuem três fases: sólida, líquida e gasosa, cujas proporções relativas 

variam de solo para solo e, em um mesmo solo, com as condições climáticas, a presença de 

plantas e manejo. Em geral, na composição volumétrica porcentual de um solo que apresenta 

ótimas condições para o crescimento de plantas, verificam-se 50 % de fase sólida (45 % de 

origem mineral e 5 % de orgânica), 25 % de fase líquida e 25 % de fase gasosa. Os quatro 

componentes (mineral, orgânica, líquida e gasosa) estão intimamente misturados, permitindo 

a ocorrência de reações constituindo um ambiente adequado para a vida vegetal 

(MALAVOLTA, 1976). 

Quando cortado verticalmente, obtém-se uma seção de camadas superpostas 

denominadas horizontes O, A, B e C, como pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3 – Camadas de um perfil genérico de solo 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2001) 

 

De acordo com Malavolta (1976), as principais características dos horizontes que um 

solo pode conter são as seguintes: 

 Horizonte O – horizonte orgânico com matéria orgânica fresca ou em 

decomposição. Em condições de má drenagem, é denominado horizonte H. 

 Horizonte A – resultante do acúmulo de material orgânico misturado com material 

mineral. Geralmente apresenta coloração mais escura, devido ao material orgânico 

humificado. Em solos em que há eluviação muito intensa, forma-se uma camada 

de cores claras, com menor contracepção de argila abaixo do horizonte A. 

 Horizonte B – caracterizado pelo acúmulo de argila, ferro, alumínio e pouca 

matéria orgânica. É denominado horizonte de acúmulo ou iluvial. O conjunto dos 

horizontes A e B caracteriza a parte do solo que sofre a influência das plantas e 

dos animais. 

 Horizonte C – camada de material não-consolidado, com pouca influência de 

organismos, geralmente apresentando composição química, física e mineralógica 

similar à do material que originou o solo. 

 Rocha – rocha inalterada, que poderá ser, ou não, a rocha matriz a partir da qual 

deu origem ao solo. 

Horizonte O 

Horizonte A 

Horizonte B 

Horizonte C 

Rocha não alterada 
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2.2.1 Fase sólida do solo 

 

A fase sólida do solo pode ser composta por diferentes minerais, em quantidades 

variáveis, e por componentes orgânicos cuja reatividade dependerá da natureza e do grau de 

decomposição da matéria orgânica. No entanto, há muito mais a se considerar quando da 

interação destas duas frações. As reações entre os elementos contaminantes e as partículas do 

solo envolvem fenômenos de sorção, dessorção, precipitação, complexação, oxirredução e 

dissolução e são críticas ao determinar seu destino e mobilidade (SPARKS, 1999). Embora 

todas estas reações possam estar ocorrendo simultaneamente, os mecanismos de adsorção são 

reconhecidamente determinantes no controle da disponibilidade e solubilidade de 

micropoluentes no solo. Dessa forma, o conhecimento das propriedades de adsorção do solo 

pode ser um bom indicador da biodisponibilidade e da mobilidade desses compostos. 

Aparentemente, a composição mineralógica do solo é bastante simples mas, em 

função dos diferentes ambientes de formação, estes minerais apresentam grande diversidade 

de características como o tamanho das partículas, faces expostas, graus de substituição 

isomórfica e cristalinidade, que o induz a comportamentos bem diferenciados quanto a 

importantes fenômenos que ocorrem no mesmo, sobretudo as reações de adsorção (BASTOS, 

2012). 

As partes sólidas do solo variam de qualidade e de tamanho, dividindo-se em três 

frações de tamanhos diferentes: areia, silte e argila, sendo determinadas por uma análise 

mecânica do solo, que é feita por peneiramento do solo seco ao ar, com uma sequência de 

peneiras e, posteriormente, as frações menores são determinadas por sedimentação. 

Feita a análise mecânica, o solo recebe uma designação, sendo classificado de acordo 

com sua textura, como é visto na Figura 4. 
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Figura 4 – Triângulo de classificação textural 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Reichardt e Tim (2004) 

 

Na sedimentação do solo, mede-se as velocidades de decantação das partículas de 

tamanhos diversos. Uma partícula esférica em queda livre dentro de um fluido encontra 

resistência proporcional a seu raio r, velocidade v e viscosidade dinâmica do fluido η. 

A força de fricção fr, segundo a lei de Stokes (1851), é dada por: 

 

                                                                                                               (1) 

 

Após certo tempo, a partícula esférica atinge velocidade constante, onde o somatório 

de todas as forças atuam sobre essa partícula torna-se nulo. Além da força de fricção, a 

partícula está sujeita a força de empuxo fe que, assim como a anterior, é direcionada de baixo 

para cima, sendo dada pelo peso do volume do fluido deslocado, como indicado na equação 2: 
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sendo ρf é a densidade do fluido, g a aceleração da gravidade e 4 π r
3
/3 o volume da partícula. 

Além das forças de fricção e de empuxo, a partícula esférica também está sujeita a 

força de seu peso, fp, dirigida de cima para baixo e dada pelo produto de sua massa pela 

aceleração da  gravidade. Como a massa é igual ao produto do volume pela densidade, obtém-

se: 

 

                                                                           
   

 
        

 

sendo ρg é a densidade da partícula. 

Fazendo-se o balanço das forças, obtém-se : 

 

                                                  
   

 
          

   

 
           

                                        

em que 

 

                                                                                          (5) 

 

sendo d = 2 r o diâmetro da partícula. 

Qualitativamente, a fração sólida do solo subdivide-se em: matéria primária, óxidos e 

sais, matéria orgânica e matéria secundária. 

O solo possui poros com variadas formas e tamanhos, fazendo com que apresente um 

comportamento peculiar a cada tipo, onde a argila é a fase que determina seu comportamento 

físico, já que possui uma maior área específica, fazendo com que seja a fração mais ativa nos 

processos físico-químicos, absorvendo água e sendo responsável pelos processos de expansão 

e contração quando um solo absorve ou perde água. Na fase argilosa, a maioria das partículas 

é carregada negativamente formando, dessa forma, uma dupla camada iônica com os íons da 

solução do solo ou com moléculas de água que são dipolos. A areia e o silte tem áreas 

específicas relativamente pequenas, não apresentando grande atividade físico-química 

(REICHARDT e TIM, 2004). 

Aparentemente, a composição mineralógica de um solo é bastante simples, mas, em 

função dos diferentes ambientes de formação, estes minerais apresentam grande diversidade 

de características como o tamanho das partículas, faces expostas, grau de substituição 

(3) 

(4) 
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isomórfica e cristalinidade, que os induzem a comportamentos bem diferenciados quanto a 

importantes fenômenos que ocorrem no solo, sobretudo as reações de adsorção (FONTES et 

al., 2001). 

A superfície das partículas do solo são eletricamente carregadas, devido ao excesso 

ou déficit de elétrons, e podem atuar como barreiras geoquímicas à evolução da mobilidade 

dos elementos no solo (BRADL, 2004). 

 

2.2.2 Fase líquida do solo 

 

A solução aquosa de sais minerais e substâncias orgânicas constituem a fração 

líquida do solo, havendo uma constante interação complexa entre esta fase e a fase sólida, 

sendo, esta interação, regida por produtos de solubilidade, constantes de equilíbrio. A 

presença de solutos confere à solução uma pressão osmótica, que expressa a diferença de 

potencial da água na solução em relação ao seu estado puro. 

Para soluções diluídas, a pressão osmótica pode ser estimada pela equação empírica 

de Van’t Hoff: 

 

                                                                                                                 (6)      

 

sendo Pos corresponde a pressão osmótica, R é a constante universal dos gases, T é a 

temperatura absoluta e a, a atividade da solução. 

O sinal negativo da equação 6 mostra que a energia da água na presença de solutos é 

menor do que a energia da água pura, considerada padrão e igual a zero. 

 

 

2.2.3 Fase gasosa do solo 

 

O ar do solo ou da atmosfera do solo constituem a sua fase gasosa, tendo sua 

composição química semelhante à da atmosfera livre, havendo diferenças entre os teores de 

O2 e CO2, que são produzidos e consumidos pelos microrganismos presentes no solo. 

Esse ar ocupa o espaço poroso não ocupado pela água, onde sua composição, 

segundo Van Bavel (1965), depende das condições de aeração. Em solo com boa aeração, sua 

composição não difere significativamente do ar atmosférico mas, em condições de aeração 
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limitada, a concentração de CO2 pode aumentar e a concentração de O2 diminuir, ambas de 

forma drástica. 

A concentração de gases na água, em geral, aumenta com a pressão e decresce com a 

temperatura. Essa concentração de gás dissolvido é proporcional à pressão parcial do referido 

gás, de acordo com a lei de Henry, representada pela equação 7: 

 

 

                                                                                                          (7)       

                                            

 

sendo s é o coeficiente de solubilidade do gás, Pi corresponde à pressão parcial do gás e Po, a 

pressão da atmosfera. 

 

2.2.4 Características físicas do solo 

 

As características físicas do solo são descritas com o auxílio de variáveis que são 

calculadas através da relação entre massa e volume de cada fase constituinte do mesmo. 

Dessa maneira, o solo pode ser estudado sob o seu aspecto físico e pelo movimento de água e 

solutos em seu interior. 

 

2.2.4.1 Massa específica do solo 

 

Representada por ρd, a massa específica do solo determina a relação da massa dos 

sólidos (Ms) e o volume total (Vt): 

 

   
  

  
 

 

Apresenta valores que variam entre 1,10 e 1,60 g.cm
-3

, podendo em solos orgânicos, 

apresentar um valor de 0,7 g.cm
-3

 e em solos bastante compactos, o valor igual a 1,90 g.cm
-3

. 

 

 

 

 

 

(8) 
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2.2.4.2  Massa específica das partículas 

 

A massa específica das partículas (ρg) determina a relação entre Ms e o volume 

ocupado somente pelos sólidos (Vs), onde apresenta unidade igual a [M.L
-3

] e seus valores 

oscilam entre 2,60 e 2,70 g/cm
3
. 

 

   
  

  
 

 

2.2.4.3  Porosidade 

 

A porosidade (ε) é a relação entre a massa específica do solo e a massa específica das 

partículas, adimensional, sendo caracterizada pelo volume de espaços vazios e o volume total 

desse solo. 

 

    
  

  
 

 

2.2.4.4  Umidade do solo 
 

A umidade do solo pode ser expressa de duas maneiras: 

i) Umidade do solo em termos de volume (θ): 
 

  
  

  
 

 

onde Vl é o volume de líquidos e apresenta unidade [L
3
.L

-3
]. 

 

ii) Umidade do solo em termos de massa (w): 

 

  
  

  
 

 

onde Ml é a massa dos líquidos e apresenta unidade [M.M
-1

]. 

 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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2.2.5 Interação soluto – solo 
 

Estuda-se a dinâmica de antibióticos no solo e no ambiente para atingir, pelo menos, 

dois objetivos principais:  

i)   descobrir todos os fatores do ambiente, além do próprio antibiótico, que influenciam, 

direta ou indiretamente, a eficiência no controle do produto alvo, e;  

ii) uma vez que o antibiótico é uma substância exógena ao meio, procura-se descobrir as 

interações de sua molécula com os componentes do solo, de tal modo a minimizar eventuais 

efeitos negativos que sua presença possa causar ao meio ambiente. 

Atualmente, o estudo da dinâmica dos antibióticos no ambiente é realizado de acordo 

com três processos principais: retenção, transformação e transporte (Figura 5), onde esses 

processos ditam, respectivamente, a disponibilidade do antibiótico na solução do solo, a sua 

persistência e o seu local de depósito no ambiente. 

 

Figura 5 – Representação esquemática da interação entre processos de retenção, transporte e 

transformação de um antibiótico no solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira Jr. Et al. (2009). 
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Os antibióticos, ao se movimentarem no solo podem seguir diferentes trajetórias, tais 

como: reagirem entre si; reagirem com outras substâncias presentes no solo; serem adsorvidos 

por raízes de plantas; volatilizados; lixiviados para camadas mais profundas. 

Além das propriedades das moléculas envolvidas, várias condições ambientais 

podem influenciar o destino final de uma substância após sua deposição no solo, tais como: 

temperatura, umidade, aeração, granulometria, mineralogia da fração argila, matéria orgânica, 

agregação, biomassa e atividade microbiana, biodiversidade e tipo de cobertura vegetal 

(OLIVEIRA JR et al., 2009). Vale salientar que a matéria orgânica ocupa um papel muito 

importante nesse processo, pois serve como fonte de energia e nutrientes aos microrganismos 

capazes de biodegradar os antibióticos, como sítios ativos para o processo de retenção e como 

estabilizados natural e tampão-químico para os antibióticos. Além disso, esses antibióticos 

podem sofrer transformações químicas e biológicas, uma vez que estão expostos à fauna e 

flora do solo. 

 

 

2.3 Mecanismo de Adsorção de Antibióticos  

 

O processo de adsorção consiste na atração de moléculas e/ou íons presentes na fase 

líquida para a superfície de uma molécula sólida através da ação de mecanismos de ligação. 

Esse processo depende da existência de grupos funcionais nas superfícies das partículas 

sólidas. Um grupo funcional de superfície é definido como uma unidade molecular 

quimicamente reativa, ligada à estrutura mineral por reações de alta energia com sua porção 

periférica em contato com a solução do solo. Devido às diferentes forças de interação 

envolvidas no processo de adsorção, elas se dividem em: adsorção física (ou fisiossorção) e 

adsorção química (quimiossorção). Essas forças envolvidas no processo de adsorção podem 

ser fracas, caracterizadas por interações físicas, envolvendo forças de van der Waals e 

mecanismos eletrostáticos, ou altamente estáveis, principalmente quando reações químicas de 

alta energia estão envolvidas. 

A adsorção física é o resultado de forças de interação relativamente fracas (≤ 20 

kcal/mol) entre as moléculas do sólido e do líquido sorvido, mas sendo maiores que as forças 

de interação entre as moléculas do líquido. Fazem parte da fisiossorção as forças de van der 

Waals, as ligações iônicas, as pontes de hidrogênio, as pontes catiônicas e hídricas, e as 

ligações hidrofóbicas. 
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A adsorção química é o resultado de uma interação onde as moléculas ou átomos da 

fase líquida unem-se à superfície do sólido através da formação de ligações químicas 

(geralmente covalentes, com energia entre 50 – 110 kcal/mol) e tendem a formar sítios que 

proporcionem o maior número de coordenação possível com o substrato. 

Segundo Ford et al., (2001), a adsorção não-específica (outer-sphere) descreve 

reações rápidas e reversíveis, com ligações relativamente fracas, onde estas interações 

eletrostáticas ocorrem quando um íon carregado entra no campo de influência de uma 

superfície sólida que possui carga líquida superficial de sinal oposto. Já a adsorção específica 

(inner-sphere), envolve interações governadas pela formação de uma ligação química de alta 

energia entre grupos funcionais da superfície sólida e as espécies em solução, caracterizando 

processos de adsorção menos reversíveis. 

A aparente irreversibilidade das reações de adsorção pode ser atribuída ao estado 

metaestável das reações de superfície, que permite com que as espécies iônicas possam ser 

dessorvidas, o que desencadeia reações secundárias, de precipitação (FORD et al., 2001). 

Para descrever a modelagem de adsorção de antibióticos, há duas diferentes formas 

de abordagem: os modelos semi-empíricos e os modelos empíricos. 

Segundo Goldberg (1995), modelos semi-empíricos fornecem maior compreensão e 

descrição de mecanismos básicos de adsorção, cuja forma matemática é selecionada à priori 

para atender reações de equilíbrio ligadas a balanço de massa e de carga, enquanto os modelos 

empíricos apontam para a descrição dos resultados experimentais de adsorção. 

Como os modelos empíricos descrevem dados experimentais de adsorção, eles são 

normalmente válidos para as condições em que o experimento foi desenvolvido. Contudo, sua 

utilidade pode ser estendida, considerando-se alguns mecanismos adicionais, tais como a 

competição por sítios de adsorção ou a heterogeneidade da superfície da fase sólida. Estes 

modelos baseiam-se em uma relação matemática entre a concentração do antibiótico na fase 

líquida e na fase sólida, em uma situação de equilíbrio definida pela equivalência dos 

potenciais químicos de ambas as fases, cuja relação é chamada de isoterma. 

 

2.3.1 Equações de adsorção 

 

Para descrever a adsorção de moléculas, deve-se considerar sua atração a superfícies 

sólidas. A quantidade adsorvida depende da natureza da superfície; uma vez definidos a 

superfície e a solução, fixando-se a temperatura, a quantidade de íons adsorvidos à superfície 
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dos 20oloides do solo, será função apenas da concentração. Para tanto, são considerados três 

tipos de isotermas: 

 Tipo I – a adsorção ocorre quando uma camada de íons adsorvidos cobre toda a 

superfície adsorvente, de tal maneira que, após essa camada, não ocorre mais 

adsorção. 

 Tipo II – continua ocorrendo adsorção, mesmo depois de uma camada de íons 

cobrir toda a superfície do adsorvente. 

 Tipo III – a adsorção inicial é rápida, provavelmente formando uma única camada 

de íons, mas com o aumento da concentração destes, formam-se múltiplas 

camadas de cobertura sobre a superfície do adsorvente. 

 

2.3.2 Isotermas de adsorção 

 

A interação de íons com a superfície das partículas do solo pode ser descrita por 

meio de isotermas de adsorção, que descrevem a relação entre a massa do adsorvato pelo 

sólido e a concentração da substância na solução de equilíbrio, a uma temperatura constante, 

através de uma relação gráfica. 

A análise das isotermas de adsorção é uma técnica útil para estudar a retenção dos 

antibióticos no solo, disponibilizando informações importantes sobre a capacidade de 

retenção e a força pela qual o adsorvato está preso ao solo. 

Cada isoterma parte de pressupostos distintos, que nem sempre são adequados aos 

propósitos da pesquisa, podendo ser descritas por meios de modelos e equações, das quais as 

mais conhecidas e utilizadas são as de Freündlich e de Langmuir. É também utilizada a 

isoterma de partição constante (ou isoterma de adsorção linear), que é relacionada com 

equilíbrios de adsorção linear até concentrações relativamente altas do adsorvato. 

 

2.3.2.1 Isoterma de Freündlich 

 

O modelo de Freündlich utiliza uma curva (hipérbole), para descrever os resultados 

de adsorção, que são obtidos através da relação entre a concentração de um soluto na 

superfície de um adsorvente com a concentração do soluto no líquido com que está em 

contato. Para tal, a isoterma de Freündlich admite que: 

 a superfície é heterogênea; 
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 a energia de adsorção decresce logaritmicamente à medida que a superfície vai se 

tornando coberta pelo adsorvato. 

A isoterma de Freündlich é uma função de potência empírica dada pela equação 13 

(MALUSIS et al., 2010): 

 

                                                       
                                         (13)             

 

sendo S é a massa do elemento adsorvido por unidade de massa da fase sólida adsorvente; KF 

é o coeficiente de adsorção de Freündlich; Ce é a concentração de equilíbrio do adsorvato em 

solução; N é um parâmetro adimensional que significa a inclinação da reta que indica a 

afinidade do solo pelo soluto.  

As constantes do modelo de Freündlich podem ser obtidas com o uso de programas 

computacionais, mas quando isso não é possível, pode-se utilizar sua forma linearizada, que é 

obtida quando aplicamos logarítimos em ambos os lados da equação 14 (ALLEONI et al., 

2009): 

 

                                                                 (14)       

 

Segundo Buchter et al., (1989), quando log S é plotado no eixo y contra log Ce no 

eixo x, a linha reta de ajuste possui uma inclinação N, cujo intercepto é KF. No entanto, a 

forma linearizada da equação de Freündlich pode possuir parâmetros N e KF diferentes 

daqueles gerados quando regressões não-lineares são aplicadas a isotermas exponenciais. 

Vários casos de isotermas podem acontecer a depender do soluto e do meio que está 

inserido (Figura 6): 

 

Figura 6 – Isotermas de adsorção 

 

 

                 Fonte: Adaptado de Milfont (2006) 

         Ce                                      Ce                                          Ce  

S S S 
N=1 N<1 N>1 
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Quando N = 1, a isoterma é linear. As curvas de resposta do soluto se assemelham à 

curva do traçador, onde o aumento na concentração do traçador se traduz apenas num 

aumento da amplitude da curva, significando que os coeficientes de sorção são os mesmos 

para quaisquer concentrações utilizadas. 

As curvas de resposta são deformadas se comparadas ao traçador quando N ≠ 1. Para 

N < 1, a curva apresenta-se com pico deslocado para a esquerda e prolongamento posterior ao 

pico devido a dispersão. Já, quando N > 1, a curva apresenta dispersão acentuada no início da 

curva e pico deslocado para direita. Se a concentração varia, as curvas se sobrepõem 

parcialmente e o coeficiente de partição solo-solução, Kd, varia com a concentração. 

Sposito (1980) observou uma relação qualitativa entre o parâmetro N e a distribuição 

dos sítios energéticos na fração dispersa dos 22oloides do solo onde, quando N = 1, todos os 

sítios energéticos se equivalem e os dados podem ser ajustados ao modelo teórico de 

Langmuir. Entretanto, quando N ≠ 1, a distribuição dos sítios energéticos tende a variar com a 

densidade de adsorção, ou seja, quanto maior o valor de N, maior a heterogeneidade dos sítios 

de adsorção. 

 

2.3.2.2 Isoterma de Langmuir 

 

O modelo de Langmuir baseia-se em três suposições: 

 a superfície de adsorção é homogênea, isto é, a adsorção é constante e 

independente da extensão da cobertura da superfície; 

 a adsorção ocorre em sítios específicos, sem interação com as moléculas do 

adsorvato; 

 a adsorção torna-se máxima quando uma camada molecular cobre totalmente a 

superfície do adsorvente. 

 A isoterma de Langmuir é descrita na equação 15 (MALUSIS et al., 2010): 

 

 

  
      

      
 

 

sendo KL  é a constante de Langmuir representando a força da ligação dos sítios de adsorção; 

QL é a concentração máxima adsorvida (ou seja, capacidade de adsorção) do soluto. 

(15) 
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O diferencial do modelo de Langmuir (isoterma tipo I) é a possibilidade de adsorção 

máxima.  

Como no modelo de Freündlich, a equação de Langmuir descreve melhor a adsorção 

na superfície dos colóides em baixas do que em altas concentrações do elemento, sendo sua 

concentração escrita na forma linearizada (ALLEONI et al., 2009): 

 

                                                                     (16) 

    

2.3.2.3  Coeficiente de distribuição 

 

Isotermas de adsorção são geralmente lineares quando as concentrações são baixas, 

tanto para isoterma de Freündlich, quanto para a isoterma de Langmuir, onde a definição de 

coeficiente de distribuição (Kd) só é válida quando as isotermas apresentam comportamento 

linear. Nesse caso, o método mais utilizado para estimar a liberação de contaminantes para a 

solução do solo é baseado na equação de Freündlich, que é recomendada para adsorções a 

baixas concentrações. Desse modo, a isoterma de Freündlich transforma-se em isoterma 

linear, passando a ser chamada Modelo do Coeficiente de Distribuição (SOARES, 2004): 

                                                                                                                              

   
 

  
 

 

sendo Kd é o coeficiente de distribuição. 

O Kd é usado para descrever a distribuição dos constituintes das fases sólida e 

líquida, sendo conveniente o seu uso por ser facilmente medido, conceitualmente direto e 

matematicamente simples, fornecendo uma avaliação da adsorção, que permite comparar 

diferentes solos e/ou elementos. Baixos valores de Kd indicam que a maior parte do adsorvato 

presente no sistema permanece na solução do solo, estando disponível para processos 

químicos, físicos e biológicos. Já valores altos de Kd indicam grande afinidade dos 

componentes do solo com o adsorvato. 

A adsorção de antibióticos pelo solo pode desviar da relação linear requerida pelo 

modelo, o que é possível para condições em que exista quantidade suficiente do contaminante 

para afetar a saturação dos sítios de adsorção. No entanto, na descrição do Kd em termos de 

uma reação, por exemplo a adsorção, é considerado que a quantidade de sítios disponíveis 

para esta reação esteja em um número superior à concentração do antibiótico na solução. 

(17) 
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Nestas condições, a quantidade de adsorvato retida no início da isoterma, abaixo do ponto de 

curvatura, representa o primeiro nível de saturação da superfície do adsorvente, em que sítios 

de adsorção mais ativos são ocupados (MORERA et al., 2001). 

O coeficiente de distribuição de adsorção é dependente de alguns atributos do solo, 

tais como pH, teor e tipo de minerais de argila, teor de matéria orgânica, natureza do 

contaminante, dentre outros (ALLEONI et al., 2009). 

 

2.3.3 Modelagem de adsorção 

 

Sorção pode ser definida como a impregnação de uma substância dissolvida em um 

fluido na parte sólida de um meio poroso durante a percolação. Sabe-se que, na adsorção, 

diversos fatores podem influenciar seu rendimento. Dessa forma, são investigados fatores que 

podem interferir no processo adsortivo, como pH, concentração dos reagentes ou área 

superficial do adsorvente. 

A quantidade de SMX adsorvida pelas camadas de solo foi calculada pela diferença 

entre a quantidade adicionada e a quantidade remanescente na solução de equilíbrio após a 

adsorção, como já foi supracitado. Com os dados experimentais, construíram-se isotermas de 

adsorção, plotando-se a quantidade de SMX adsorvido na ordenada e a concentração de 

equilíbrio na abscissa. Com os gráficos plotados, o ajuste foi feito pelo modelo linear.  

Em concentrações no meio ambiente, a isoterma de adsorção de compostos orgânicos 

no solo pode ser considerada linear, sendo assim representada pela equação 18: 

 

        

 

sendo S é a fração adsorvida e Kd é o coeficiente de partição solo-solução. 

Em solos naturais, o acréscimo na sorção de compostos orgânicos se dá em 

consequência do aumento de matéria orgânica (MO). Com isso, um parâmetro mais global 

usado para descrever a capacidade de sorção dos solos é o KOC, que é calculado pela equação 

19: 

    
  

   
 

 

sendo CO% é o conteúdo de carbono orgânico total do solo. 

(18) 

) 

(19) 
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Segundo Yaneva e Koumanova (2006), podemos representar matematicamente a 

cinética de sorção usando o modelo matemático de primeira ordem, descrito na equação 20: 

 

   

  
             

 

sendo Se1 a capacidade de sorção em equilíbrio (cinética de primeira ordem) e St a capacidade 

de sorção, em um determinado tempo t, e K1 sendo a taxa constante de sorção de primeira 

ordem. 

Aplicando-se os limites t = 0 a t = t e St = 0 e St = St, após a integração, obtém-se a 

equação 21: 

                   
  

     
   

 

em que K1  é a constante de velocidade de adsorção e será obtida por meio da regressão linear 

entre             e t. 

 

 

A taxa de sorção para um mecanismo de segunda ordem pode ser descrita pela 

equação 22 (YANEVA; KOUMANOVA, 2006): 

 

   

  
            

  

 

em que     é a capacidade de sorção em equilíbrio (cinética de segunda ordem) em um 

determinado tempo t, e K2 sendo a taxa de sorção de segunda ordem. 

Aplicando-se os limites t = 0 a t = t e St = 0 e St = St, após a integração, obtém-se a 

equação 23: 

 

 

       
 

 

   
     

 

 

 

 

 (20) 

(21) 

   (22) 

(23) 
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em que, se rearranjada numa forma linear, origina-se a equação 24: 

 

 

  
 

 

  
 

 

   
                  

       

 

em que KS pode ser considerado como a taxa inicial de sorção quando 
  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização Geral do Solo 

 

A região de clima semiárido no Brasil é uma das maiores no mundo, com uma área 

em torno de 1 milhão de km
2
, abrangendo 13,52% da Região Sudeste e 86,48% da Região 

Nordeste, estando presente nos Estados de Minas Gerais,  Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e Pernambuco, como representado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Distribuição geográfica da região semiárida do Brasil e do Estado de Pernambuco 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: Santos (2011) 

 

No Estado de Pernambuco, o clima semiárido abrange aproximadamente 70% de seu 

território, com predominância de temperaturas elevadas e clima seco devido à menor 

influência do clima úmido litorâneo, observando-se o surgimento de uma vegetação 

fundamentalmente hiperxerófila, que colabora significamente para a existência de um solo 

ainda mais incidente quanto ao seu desenvolvimento pedogenético. Dessa forma, o semiárido 

é formado por solos geralmente pouco evoluídos, rasos e que apresentam minerais alteráveis 

nas frações mais grossas e filossilicatos nas frações mais finas, resultando na formação de 

Planossolos, Vertissolos, Luvissolos, Cambissolos e Neossolos (Jacomine, 1996), onde este 

último ocupa um lugar de destaque por abranger, aproximadamente, 55% da região. 
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Os Neossolos são formados por material mineral ou orgânico pouco espesso e sem 

alterações expressivas quando comparados ao material de origem, devido a baixa intensidade 

de atuação dos processos pedogenéticos, já que há resistência do próprio material de origem 

ao intemperismo ou a outros fatores, impedindo ou limitando a evolução desses solos. 

De acordo com a Embrapa (2009), os Neossolos dividem-se em: 

 Litólicos – apresentam profundidades inferiores a 50 cm; 

 Quartzarênicos – tem como característica textura arenosa e percentual de quartzo 

superior a 96% nas frações grosseiras; 

 Flúvicos – originados pela deposição sedimentar fluvial; 

 Regolíticos – caracterizam-se por um elevado percentual de minerais facilmente 

alteráveis, com profundidades médias superiores a 50 cm. 

No semiárido, os Neossolos Regolíticos são geralmente originados a partir da 

alteração intempérica de granitos e gnaisses do período Pré-Cambriano, ocorrendo em relevos 

planos, suavemente ondulado ou ondulado com declividade variando entre 0 a 15%; as classes 

estruturais predominantes variam de areia a franco-arenosa, apresentando estruturas variando 

de grãos simples a maciça (SANTOS, 2011).  

 

3.3. Caracterização do Local de Estudo 
  

O perfil estudado está inserido na reserva particular natural da fazenda Riacho do 

Papagaio, no município de São João, que possui 244,437 km
2
 de área, representando 0,25% 

da área total do Estado de Pernambuco. Este município encontra-se localizado na 

microrregião de Garanhuns, que apresenta economia baseada na criação de gado de leite e de 

corte. Situado no agreste meridional pernambucano, possui coordenadas geográficas 8º 52’ 

32” S de latitude e 36º 22’ 0” W de longitude. A região possui uma área aproximada de 23 

hectares, sendo 19 hectares de pastagem e 4 hectares de caatinga; possui relevo local 

suavemente ondulado com 2,5% de declividade (ALVES, 2015). 

Segundo a classificação de Köppen (1931), o clima predominante da região é 

tropical semi-árido, com chuvas de verão e precipitação pluviométrica média anual de 769,64 

mm e uma altitude de 716 m acima do nível do mar. O solo da região é classificado como 

Neossolo Regolítico Eutrófico típico, de textura arenosa, como pode ser visto na Figura 8. 
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Figura 8 – Solo Neolítico Regolítico Eutrófico típico do município de São João 

 

Fonte: Santos (2011) 

 

O local escolhido para abertura do perfil foi pré-selecionado, levando-se em 

consideração o domínio de áreas de pastagem, uma vez que o antibiótico sulfametoxazol, de 

uso humano e veterinário, ao ser absorvido e distribuído pelo corpo, é excretado do organismo 

no solo através da urina e por fezes dos animais ali presentes.  Por esse motivo, foram 

coletadas a camada superficial (0 – 20 cm) deste solo, uma vez que é a camada que recebe 

diretamente os excretas animais, e a camada de 40 – 60 cm. A camada 20 – 40 cm não foi 

coletada, já que não há diferença significativa em relação à camada superficial. 

 

3.3. Coleta das Amostras nos Perfis 
 

Foram coletadas amostras deformadas das camadas 0 – 20 cm (superficial) e             

40 – 60 cm, utilizando-se um trado. Essas amostras foram secas ao ar em bandejas plásticas 

devidamente etiquetadas com a identificação das camadas de origem. 
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3.3.1 Preparo das amostras 

 

As amostras foram secas ao ar, homogeneizadas e destorroadas com o auxílio de um 

rolo de madeira e, posteriormente, peneiradas em peneiras com malha de 2 mm, sendo 

armazenadas a temperatura ambiente. 

  

3.3.2 Análise física 

 

A análise física foi realizada no Laboratório de Física do Solo ao Departamento de 

Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco.  

A análise granulométrica foi realizada utilizando-se o método do densímetro, 

segundo a Embrapa (1997), onde a fração de areia foi obtida por peneiramento (Figura 9b), e 

as frações de argila e silte foram determinadas por sedimentação, após serem dispersadas em 

hexametafosfato de sódio [(Na3PO4)n] (Figura 9ª), segundo metodologia de Loveland e 

Whalley (2000). 

 

Figura 9 – Método do densímetro – (a) leituras do densímetro e (b) peneiramento do solo 

 

Fonte: o autor (2016) 

 

Após o peneiramento, pesou-se o solo de cada peneira, necessário para determinação 

da fração textural de cada camada de solo e para determinação da curva granulométrica. 

A análise da matéria orgânica do solo foi realizada utilizando-se o método Walkley-

Black modificado, segundo a Embrapa (1997). Em um erlenmeyer, pesou-se 0,5 g de amostra 

de solo, previamente peneirado em 0,5 mm (80 mesh) onde, posteriormente, foram 

(a)                                                                                                                                    (b) 
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adicionados 10 mL de solução 0,2 mol.L
-1 

de dicromato de potássio (K2Cr2O7), sendo a 

mistura solo-solução devidamente homogeneizada. Em seguida, o erlenmeyer foi coberto por 

um vidro de relógio e aquecido em chapa elétrica, até a fervura branda, por 5 minutos. Após o 

resfriamento, adicionaram-se 80 mL de água destilada, 1 mL de ácido fosfórico concentrado e 

3 gotas do indicador difenilamina, a 10 g.L
-1

. Titulou-se com solução 0,1 mol.L
-1

 de sulfato 

ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O). As amostras foram realizadas em triplicata. 

Utilizou-se a equação COT = [40 – (T x f)] x 0,6, na qual T equivale ao volume, em 

mililitros, de sulfato ferroso heptahidratado que foi gasto na titulação da amostra de 0,5 g de 

solo, e f = 40/volume de sulfato ferroso heptahidratado gasto na titulação da prova em branco. 

Considerando-se que o húmus contém aproximadamente 58% de carbono, o teor de 

matéria orgânica da amostra de 0,5 g de solo foi obtido através da multiplicação do valor do 

carbono orgânico como o número 1,724, ou seja, MO = COT x 1,724. 

 

3.4 Estudo das Interações Físico-Químicas 

 

Foram realizados ensaios de cinética de sorção, isotermas de adsorção do SMX e 

sorção em função do pH. 

 

3.4.1 Preparação da solução estoque de SMX 

 

Para a preparação da solução de concentração comum 25,328 g.L
-1

 de 

sulfametoxazol puro em meio alcoólico, foi utilizado 2,53 g de SMX dissolvidos em 100 mL 

de etanol onde, dessa solução, foram retiradas alíquotas para a preparação das soluções nas 

concentrações desejadas através da diluição da solução inicial. 

O antibiótico sulfametoxazol (g, com pureza de 99,8%) foi adquirido da Sigma-

Aldrich. 

 

3.4.2 Curva analítica do SMX por CLAE 

 

A curva analítica foi traçada com soluções de concentração 253,28 mg.L
-1

 (10
-3

 M),                

126,64 mg.L
-1

 (5.10
-4

 M), 25,328 mg.L
-1

 (10
-4

M), 12,664 mg.L
-1

 (5.10
-5

 M), 2,5328 mg.L
-1

 

(10
-5

 M) e 1,2664 mg.L
-1

 (5.10
-6

 M) de SMX. As soluções foram preparadas à partir de 

diluições apropriadas da solução estoque. 
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3.4.3 Condições para análises por CLAE 

A análise química foi realizada no Laboratório de Cromatografia ao Departamento 

de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. 

Utilizou-se um sistema de cromatografia líquida de alta eficiência – CLAE 

(Dynamax/Varian, modelo SD200), com detector por absorção ultravioleta (Dynamax/Varian, 

modelo UV-1 Rainin), para a quantificação do sulfametoxazol. O comprimento de onda 

utilizado para excitação foi de 267 nm. As separações em CLAE foram realizadas pela coluna 

Phenomenex GEMIN C18, com 150 mm de comprimento, 2 mm de diâmetro e 5 μm de 

espessura do filme de fase estacionária. 

As leituras foram realizadas utilizando eluição isocrática (composição da fase móvel 

permaneceu inalterada durante o processo cromatográfico), com vazão de fase móvel de         

2 mL/min,  sendo composta  por  20  %  de  acetonitrila,  20  %  de metanol  e  60 %  de  água  

destilada com pH 3 ajustado com ácido fórmico.  

O volume injetado da amostra foi igual a 20 μmL. 

 

3.4.4 Cinética de adsorção 

 

A cinética de adsorção foi realizada, a 24 ºC, em recipientes de vidro âmbar, de         

70 mL, usando-se o procedimento descrito por Martins e Mermoud (1998), com uma 

concentração de 25,328 mg.L
-1

 de SMX, como mostrado na Figura 10.  

 

Figura 10 – Método “batch” – cinética de adsorção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2016) 
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 A relação solo-solução foi de 1:10 (5 g de solo para 50 mL de solução de SMX). Os 

recipientes foram colocados em mesa agitadora orbital (Tecnal, modelo TE-1401), a 200 rpm, 

em intervalos de tempo pré-estabelecidos (0; 10 min; 20 min; 30 min; 40 min; 50 min; 1 h; 2 

h; 3 h; 4 h; 5 h; 6 h; 8 h; 12 h; 24 h; 48 h) em que, após agitação, foram coletadas alíquotas de 

5 mL das amostras e centrifugadas a 10.000 rpm  por 10 minutos. Posteriormente, o 

sobrenadante foi filtrado em membranas de PVDF (fluoreto de polivinilideno) com 0,45 μm 

de porosidade onde, após esse procedimento, a concentração de SMX foi realizada por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).  Para cada intervalo de tempo, foi feito o 

ensaio de um “branco” (50 mL de solução de SMX 25,328 mg.L
-1

 sem estar em contato com 

o solo analisado) para garantir que, após a filtração, a concentração da solução permaneça a 

mesma, a fim de determinar a não adsorção do SMX pela membrana de PVDF. 

Todas as amostras foram realizadas em duplicata e com o pH medido antes e após 

agitação. 

 

3.4.5 Cinética de adsorção: monitoramento do pH 

 

Em recipientes de vidro âmbar, de 70 mL, foram adicionados 5 g de solo e solução 

de SMX na concentração 25,328 mg.L
-1

, onde seus pHs foram ajustados por soluções de 

HNO3  0,1 mol.L
-1

 e NaOH 0,1 mol.L
-1

, com valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12, mantendo-se 

um volume final de 50 mL, para garantir a relação 1:10 (5 g de solo e 50 mL de solução de 

SMX). O pH de cada amostra foi medido pelo método potenciométrico utilizando um 

medidor de pH (marca Quimis) previamente calibrado com soluções-tampão de pH 4,0; 7,0 e 

9,0. Após agitação por 48 h em mesa agitadora orbital, a 200 rpm, a uma temperatura de      

24 ºC, foram medidos novamente os pHs de cada amostra e, em seguida, retirado o volume de 

5 mL de cada sistema para centrifugação a 10.000 rpm, durante 10 minutos, para uma 

posterior análise por CLAE, a fim de quantificar o antibiótico SMX nas condições de pH 

descritas anteriormente. 

 

3.4.6 Isoterma de adsorção 

 

A isoterma de adsorção, utilizando-se o método descrito por Martins e Mermoud 

(1998), foi realizada em recipientes de vidro âmbar, de 70 mL, respeitando-se a relação 1:10 

(5 g de solo para 50 mL de solução), em que as soluções de SMX preparadas estavam nas 

seguintes concentrações , em mg.L
-1

: 1,2664; 2,5328; 12,644; 25,328; 126,64; 253,28.         
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As amostras, realizadas em duplicata, foram agitadas em mesa agitadora orbital, a  200 rpm, 

por 48 h e, posteriormente, coletadas alíquotas de 5 mL que, em seguida, foram centrifugadas 

a 10.000 rpm por 10 minutos, onde o sobrenadante foi filtrado por membrana de PVDF 0,45 

μm e analisado por CLAE. O valor do pH foi medido antes e após o experimento. 

As concentrações de SMX adsorvidas ao solo S, foram obtidas utilizando-se a 

expressão: S = (Co – Ce)*FD; na qual S é a fração de SMX adsorvida ao solo, C0 é a 

concentração inicial de SMX colocada em contato com o solo, Ce é a concentração de SMX 

na solução após o equilíbrio e FD é o fator de diluição, considerando-se a relação        

solução: solo (no caso, FD = 50:5 = 10), de acordo com Alcântara e Camargo (2001). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A distribuição das frações texturais do Neossolo são apresentadas na Tabela 2 e na 

Figura 11. Conforme a classificação textural, o Neossolo Regolítico foi classificado como 

textura areia franca. 

 

Tabela 2 – Análise física do Neossolo Regolítico em áreas de pastagem 

 

Solo pasto 
Fração granulométrica COT 

(g.kg-1) 

ρ  

(g.cm-3) 
pHH2O 

Classificação 

do solo Areia Silte Argila 

0 – 20 cm 85,33% 12,33% 2,34% 7,32±0,71 1,507 5,9 Areia franca 

40 – 60 cm 78,19% 17,12% 4,69% 5,71±0,35 1,692 5,2 Areia franca 

( x ± s ): média ± desvio padrão 

Figura 11 – Triângulo textural com a classificação das camadas 0 – 20 cm e 40 – 60 cm 
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Fonte: o autor (2016) 

As duas camadas de solo foram classificadas como areia franca, já que seus teores de 

areia são 85,33% e 78,19% para as camadas 0 – 20 cm e 40 – 60 cm, respectivamente. O 
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predomínio da fração de areia é característica geral dos Neossolos Regolíticos (OLIVEIRA, 

2008), especialmente na região Nordeste. 

Os valores de carbono orgânico total nas camadas estudadas foram baixos, sendo o 

maior valor encontrado na camada superficial (7,32 g.kg
-1

), devido à deposição de material 

orgânico, seguido de decréscimo do teor com a profundidade. Segundo Santos et al. (2012), 

os valores de carbono orgânico total para as camadas 0 – 20 cm e 40 – 60 cm são, 

respectivamente, 14 g.kg
-1

 e 4 g.kg
-1

. 

A densidade das camadas apresentou pouca variação, sendo o menor valor observado 

na camada superficial, valor este associado ao maior teor de carbono orgânico total. Esta 

afirmação está de acordo com Silva et al. (2006), que constataram que a densidade do solo 

aumenta em profundidade, independentemente do sistema de manejo, e tem correlação 

negativa com o teor de carbono orgânico, possivelmente por influência dos constituintes 

orgânicos na estruturação e agregação do solo. 

 

4.1 Adsorção do SMX  

 

 A cinética de adsorção do antibiótico sulfametoxazol (SMX) nas camadas de 0 – 20 

cm e 40 – 60 cm está representada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Cinética de adsorção nas camadas 0 – 20 cm (a) e  40 – 60 cm (b)  

 

 

Fonte: o autor (2016) 
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Observa-se que o equilíbrio entre o SMX em solução e o adsorvido no solo foi 

alcançado após 12 h de contato entre o solo e a solução do antibiótico, tendo a camada 

superficial (0 – 20 cm) adsorvido uma quantidade de SMX da ordem de 69 mg.kg
-1

, enquanto 

para o solo da camada 40 – 60 cm, o valor adsorvido foi da ordem de 40 mg.kg
-1

, 

evidenciando que a camada superficial apresenta maior potencial de reter contaminantes, 

quando comparados seus resultados com os da camada 40 – 60 cm. 

 O gráfico linear de t/St versus t indica a aplicabilidade do modelo de segunda ordem 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Cinética de adsorção de segunda ordem do SMX nas camadas  0 – 20 cm e 40 – 60 cm  

 

 

 

Fonte: o autor (2016) 

           

Os resultados da aplicação dos modelos cinéticos de primeira e segunda ordem aos 

dados das cinéticas de adsorção do SMX (os valores do coeficiente de determinação, R
2
; das 

taxas de constante de sorção, K1 e K2; e das capacidades de sorção em equilíbrio, Se1 e Se2) 

para as camadas 0 – 20 cm e 40 – 60 cm são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Valores das capacidades de sorção em equilíbrio, Se1 e Se2; das taxas de constante de 

sorção, K1 e K2; e dos coeficientes de determinação, R
2
, para os dois modelos em ambas camadas. 

 

Camada do solo 
Capacidade de 

sorção 
Taxa de sorção 

Coeficiente de 

determinação 

Cinética de primeira ordem  
   

  
           ) 

 Se1 K1 R
2
 

 mg.kg
-1 

h
-1

 - 

0 – 20 cm 60,855 0,128 0,9761 

40 – 60 cm 20,054 0,09 0,8176 

Cinética de segunda ordem 
   

  
            

  

 Se2 K2 R
2
 

 mg.kg
-1

 kg.mg
-1

.h
-1

 - 

 0 – 20 cm 75,757 0,003 0,9879 

 40 – 60 cm 41,667 0,029 0,9974 

 

Nesse experimento, o modelo cinético de primeira ordem se mostrou  inadequado 

para descrever a cinética de adsorção para o SMX em ambas camadas do solo, como pode ser 

verificado pelos valores subestimados da capacidade de sorção em equilíbrio. Já o modelo 

cinético de segunda ordem, quando aplicado, mostrou resultados satisfatórios para o SMX em 

ambos os solos. 

 

4.2 Sorção do SMX em Função do pH 

 

O pH é um importante fator que afeta a disponibilidade do SMX no solo, onde o 

antibiótico torna-se menos disponível com o aumento do pH da solução. O pH atua tanto na 

definição da carga superficial dos colóides com interfaces variáveis quanto no controle da 

espécie predominante de SMX na solução (Figura 14).  

Na Figura 15, a capacidade de adsorção do SMX foi influenciada pelo pH, já que 

houve variação do sorvido em função do pH. Para ambas as camadas, houve alteração na cor 

do sobrenadante após o tempo de agitação quando pH ≥ 8. 
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Figura 14  - Equilíbrio ácido-base do SMX em solução aquosa. SH2
+
 = forma catiônica, protonada; 

SH = forma neutra e S
-
 = forma aniônica, desprotonada. Valores de pKa1 = 1,6 e pKa2 = 5,7 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Boreen et al. (2004) 

 

Figura 15 – Adsorção do SMX em função do pH nas camadas 0 – 20 cm e 40 – 60 cm  

       

Fonte: o autor (2016) 

 

Observa-se que com o aumento do pH, a sorção do SMX em ambas camadas do solo 

diminui, sendo inversamente proporcional à solubilidade do mesmo na solução equilíbrio, 

estando de acordo com Lian et al. (2014), que afirmaram que moléculas de SMX (pKa2 = 5,7) 

estão mais carregadas negativamente em pH = 6,9 – 7,3, levando a um notável aumento da 

hidrofilia em relação às espécies neutras. Já, espécies neutras de SMX são mais dominantes 

em pH = 2, sendo essas formas as mais hidrofóbicas. 

O efeito do pH pode ser responsável pela solubilização da matéria orgânica, 

aumentando assim a hidrossolubilidade de compostos hidrofóbicos (NKEDI-KIZZA et al., 

1985; CURTIS et al.; 1986; BARRIUSO et al.; 1992). 

Para Sposito (1989), o pH da solução do solo é uma das características principais que 

governam as interações sólido-líquido das moléculas ionizáveis e faz variar a solubilidade das 
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moléculas não ionizáveis, modificando a carga das superfícies minerais ou orgânicas, 

determinando assim o mecanismo de interação preponderante. Então, dessa maneira, Lian et 

al. (2014) propuseram que com o aumento do pH, o SMX é convertido em sua forma aniônica 

e, consequentemente, a força de interação hidrofobia diminui gradualmente, não 

desempenhando um papel importante no aumento da sorção do SMX. 

Se o pH da solução estiver entre os valores de pKa do SMX (1,6 e 5,7), o antibiótico 

estará presente predominantemente como uma espécie neutra, enquanto em solução com pH 

acima de seu pKa2 (5,7), SMX torna-se uma espécie química carregada negativamente. Dessa 

forma, nota-se na Figura 15, que as propriedades físico-químicas indicam que em pH ≈ 7, o 

mecanismo de adsorção do SMX no solo desempenha um papel insignificante, devido à 

repulsão eletrostática entre os grupos carregados negativamente do composto com a superfície 

carregada negativamente do solo. 

 Segundo a Tabela 4, verifica-se que a adsorção do SMX resulta em uma 

“alcalinização” de suas amostras no valor de pKa menor que 7, e em uma acidificação em 

pKa maior do que 7, mantendo-se inalterado em pH = 12, discordando dos estudos realizados 

por Nielsen et al. (2014), que afirmaram que aparentemente a adsorção do SMX resulta em 

uma acidificação de suas amostras, onde as alterações mais acentuadas são visíveis no valor 

de pKa maior do que 7.  

Tabela 4 – Valores do pH da solução de equilíbrio, nas camadas do solo, antes e após agitação 

pelo método “batch”. 

Camada do solo 

0 – 20 cm 40 – 60 cm 

pH inicial pH final pH inicial pH final 

1,00 0,95 1,00 1,05 

2,00 2,10 2,00 2,18 

3,00 3,25 3,00 3,37 

4,00 4,77 4,00 4,90 

5,00 5,61 5,00 5,64 

6,00 6,04 6,00 6,08 

7,00 6,34 7,00 6,43 

8,00 6,54 8,00 6,95 

12,0 12 12,0 12 
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4.3 Isoterma de Adsorção do SMX 

 

A construção de isotermas de adsorção é um dos procedimentos mais utilizados no 

estudo da interação de ânions com o solo e é de grande utilidade, estabelecendo uma relação 

numérica que descreva os resultados experimentais. 

A Figura 16 mostra as curvas experimentais de adsorção para o SMX, bem como os 

ajustes segundo o modelo linear. As relações entre as concentrações de SMX na solução de 

equilíbrio e os adsorvidos no solo indicam que as camadas são diferentes quanto à afinidade 

de adsorção do SMX. Nas concentrações iniciais, a maior parte do SMX adicionado aos solos 

foi adsorvido, caracterizando afinidade dos componentes dessas camadas para com o SMX, 

principalmente quando este está em baixas concentrações no meio. Entretanto, à medida que a 

concentração inicial aumenta, as quantidades adsorvidas tendem a diminuir ou serem 

constantes, indicando possível saturação dos sítios de adsorção.   

 

Figura 16 – Curva de adsorção do SMX  nas camada de 0 – 20 cm e 40 – 60 cm, com ajuste segundo 

o modelo linear 

 
Fonte: o autor (2016) 

                    

  A camada 0 – 20 cm apresentou uma maior sorção de SMX do que a camada de        

40 – 60 cm. Esperava-se que o SMX apresentasse uma leve maior sorção com a camada de  

40 – 60 cm, devido à sua fração de argila (4,69%) ser ligeiramente maior que a da camada de 

0 – 20 cm (2,34%). Isso indica que praticamente não existe interação dos argilominerais com 

o SMX, sobretudo hidrofóbica, que poderia ocorrer com os microssítios neutros de qualquer 

mineral, comprovando-se que quanto mais hidrofóbica é uma molécula, menor sua interação 

com a argila. 
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Em estudos realizados por Wang et al. (2014), moléculas de SMX podem interagir 

com adsorventes com ângulos de interseção através de seus grupos funcionais e, assim, ter 

uma área de contato limitada com as partículas sólidas. 

Os argilominerais e a matéria orgânica do solo podem adsorver moléculas orgânicas 

fraca ou fortemente, dependendo do mecanismo de sorção e das forças de interação 

adsorvente-adsorvato. Portanto, para o experimento realizado com as camadas 0 – 20 cm e 40 

– 60 cm no Neossolo Regolítico do município de São João, verificou-se que a sorção está 

intimamente ligada ao teor de matéria orgânica presente no solo, uma vez que a sorção foi 

maior na camada superficial e é nessa camada onde se encontra uma maior quantidade de 

MO. 

Estudos realizados por Srinivasan et al. (2014), indicaram um menor valor de KF 

para sulfametoxazol e sulfacloropiridazina em solos com alto teor de carbono orgânico, além 

de observarem que a sorção das sulfonamidas diminuíram com o aumento do pH, 

presumivelmente, devido ao aumento da proporção da forma aniônica presente na solução. 

Os resultados da aplicação do modelo de isoterma linear (as equações de regressão; 

os valores do coeficiente de determinação, R
2
; das taxas de constante de sorção Kd) para as 

camadas 0 – 20 cm e 40 – 60 cm são dados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Equações de regressão; das taxas de constante de sorção, Kd e dos coeficientes de 

determinação, R
2
, para o modelo linear em ambas camadas. 

Camada do solo Equação de regressão 
Taxa de 

sorção 

Coeficiente 

de 

determinação 

Modelo Linear  S = Kd.Ce 

 S Kd R
2
 

 mg.kg
-1 

L.kg
-1

 - 

0 – 20 cm y = 2,5693*x 2,5693 0,998 

40 – 60 cm y = 1,1832*x 1,1832 0,9965 

 

A partir da inclinação das curvas de adsorção, observou-se aumento na adsorção de 

SMX em baixas concentrações. Provavelmente, com o aumento na concentração de SMX, 

mais sítios foram ocupados e a reação foi mais difícil de ocorrer, ocasionando diminuição na 

inclinação da curva. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram estudadas as interações físico-químicas da molécula do 

antibiótico sulfametoxazol (SMX) na presença de duas camadas (0 – 20 cm e 40 – 60 cm) do 

solo de pastagem do município de São João, localizado na microrregião de Garanhuns.  

Como conclusões, podem-se destacar: 

 A cinética de sorção do SMX em ambas camadas do solo é melhor descrita com um 

modelo de segunda ordem e a sorção é ajustada segundo o modelo linear. 

 Sua sorção é baixa em ambas camadas (0 – 20 cm e 40 – 60 cm), sendo levemente 

maior na camada superficial, já que a mesma possui maior teor de matéria orgânica 

em relação à outra. 

 Em pH ≈ 7, ocorre uma diminuição da sorção do SMX em ambas camadas do solo, 

uma vez que o composto encontra-se na forma de sua espécie aniônica, sendo repelido 

pela superfície do solo, que também está negativamente carregada. 

 O SMX mostrou-se fracamente retido, apresentando risco de contaminação em solos 

mais básicos e com baixo teor de matéria orgânica. 
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