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RESUMO

  A crescente demanda do consumo de compostos farmacêuticos pela sociedade para tratamento de patologias e também no campo industrial 
aumenta a entrada desses resíduos nos corpos d’água através dos efluentes, podendo contaminar mananciais e até mesmo serem encontrados na 
água.  As estações de tratamento de esgoto e de água não dispõem, atualmente, de uma significativa eficiência na remoção destes 
micropoluentes, pois as mesmas foram criadas visando à remoção de moléculas mais simples, como da matéria orgânica e nutrientes que estão 
rotineiramente presentes nos efluentes e no ambiente aquático.  Desta forma a presença de resíduos farmacêuticos pode trazer prejuízos a saúde 
da população e ao meio ambiente. Portanto, é de extrema importância que se pesquise formas de remoção destes resíduos ainda na fonte, para 
que possam em conjunto com as ETEs (estação de tratamento de efluentes) e ETARs (estação de tratamento de águas residuárias) obterem uma 
eficiência de remoção satisfatória tanto para o meio ambiente quanto para a saúde do homem.  Tendo em vista a utilização do carvão ativado 
como um bom adsorvente desde os tempos remotos, sua aplicação na remoção de moléculas de fármacos tem sido satisfatoriamente testada e 
comprovada no processo com resultados positivos. Essa capacidade adsortiva dos poros presentes no carvão auxiliam na retenção das moléculas 
orgânicas persistentes presentes nos fármacos possibilitando que, após a saturação, os mesmo sejam descartados impedindo assim que tal 
substância chegue aos corpos hídricos. A escolha do paracetamol deveu-se ao fato de ser largamente consumida, por possuir uma forte presença 
no meio hídrico pois os tratamentos convencionais não permitem a sua completa remoção e, também,  por ser reconhecidamente citotóxico e 
mutagênico às células meristemáticas das raízes de Allium cepa na concentração de 800mg/L.   A fim de comprovar a eficiência da adsorção do 
paracetamol no carvão ativado, soluções de 800mg/L do fármaco, reconhecidamente tóxicas,  foram passadas  pelos  filtros de carvão ativado e 
as amostras resultantes foram submetidas ao teste A. cepa  para avaliação da extinção da ação citotóxica e mutagênica através da análise 
estatística do índice mítotico. Desta forma foi  possível  verificar se o grau de retenção dessas partículas tem a capacidade de extinguir ao 
característica citotóxica e mutagênica do paracetamol no sistema Allium cepa. Resultados preliminares demonstram, que não existe diferença 
significativa entre o índice mitótico observado na amostra de paracetamol submetida a passagem pelo carvão ativado e a solução de água 
destilada comprovando a extinção da citotoxidade e mutagenicidade do paracetamol nas raízes de Allium cepa.
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