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RESUMO 

 
CERBARO, Kaueli Aline. Tolerância e potencial fitorremediador da Lemna minor 
em água contaminada por amoxicilina. 2021. Dissertação - Programa de Pós-
graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2021. 
 
A qualidade da água é de suma importância para o bem-estar de todos os seres. No 
entanto para muitos a água potável não está disponível. Um dos fatores é a 
contaminação por poluentes como os fármacos. Apesar de sua importância em 
tratamentos de patologias e atuando para melhoria da qualidade de vida humana, têm 
causado contaminações no meio ambiente por diversas maneiras. Entre esses 
fármacos se encontra a amoxicilina, um antibiótico beta – lactâmico, eficaz no 
tratamento de infecções causadas por bactérias. O descarte incorreto desse 
medicamento como em redes de tratamento de esgoto, onde seus compostos não são 
eliminados por completo causa preocupação, resultando em estudos de alguns 
métodos para essa remoção, como a fitorremediação. Neste processo são utilizadas 
plantas que removem, estabilizam ou degradam os poluentes da água ou solo. Neste 
estudo foi utilizado o antibiótico amoxicilina como contaminante do meio aquoso e a 
planta Lemna minor, como potencial fitorremediador, com o objetivo de avaliar seu 
comportamento e eficácia. Os experimentos foram realizados em poços de cultura, 
repetidos em períodos de 05, 10 e 15 dias, sendo variáveis independentes 
concentração de amoxicilina, quantidade de massa inicial da planta e pH da solução 
e como variáveis dependentes a amoxicilina remanescente na solução, mortalidade 
ou crescimento de frondes, quantidade de massa seca e clorofila a e b. A análise da 
tolerância foi realizada por meio visual, avaliando-se a mortalidade pelos frondes 
(coloração amarela e branca e contagem dos frondes) e para o estresse foram 
avaliadas as clorofilas a e b. Também foi realizada avaliação de cinética, para isso 
utilizou-se o melhor resultado para determinação do tempo de resistência do efluente 
durante o experimento. Durante os 10 dias de análise da cinética não observou-se 
variação de pH e nem das clorofilas a e b, apresentando uma remoção de 
aproximadamente 80% de amoxicilina. Assim pode-se considerar que existem 
condições da Lemna ser utilizada para remoção do fármaco utilizado do meio aquoso. 
 
Palavras-chave: Amoxicilina. Lemna minor. Fitorremediador.  
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ABSTRACT 

 
CERBARO, Kaueli Aline. Tolerance and phytomediator potential of Lemna 
minor in water contaminated by amoxicillin. 2021. Dissertation - Graduate 
Program in Chemical and Biochemical Process Technology of the Federal 
Technological University of Paraná. White Duck, 2021. 
 
Water quality is of paramount importance for the well-being of all beings. However for 
many drinking water is not available. One of the factors is contamination by pollutants 
such as drugs. Despite its importance in treating pathologies and acting to improve the 
quality of human life, it has caused contamination in the environment in several ways. 
Among these drugs is amoxicillin, a beta-lactam antibiotic, effective in the treatment of 
infections caused by bacteria. The incorrect disposal of this drug, such as in sewage 
treatment networks, where its compounds are not completely eliminated, is a cause for 
concern, resulting in studies of some methods for this removal, such as 
phytoremediation. This process uses plants that remove, stabilize or degrade 
pollutants from water or soil. In this study, the antibiotic amoxicillin was used as a 
contaminant in the aqueous medium and the plant Lemna minor, as a potential 
phytoremediator, in order to evaluate its behavior and efficacy. The experiments were 
carried out in culture wells, repeated in periods of 05, 10 and 15 days, with independent 
variables being amoxicillin concentration, amount of initial plant mass and solution pH 
and as dependent variables the amoxicillin remaining in the solution, mortality or 
growth of fronds, amount of dry mass and chlorophyll a and b. Tolerance analysis was 
performed visually, evaluating mortality by fronds (yellow and white color and frond 
count) and for stress, chlorophylls a and b were evaluated. Kinetic evaluation was also 
carried out, for that the best result was used to determine the effluent resistance time 
during the experiment. During the 10 days of kinetic analysis, there was no variation in 
pH or chlorophylls a and b, showing a removal of approximately 80% of amoxicillin. 
Thus, it can be considered that there are conditions for Lemna to be used to remove 
the drug used from the aqueous medium. 
 
Keywords: Amoxicilline. Lemna Minor. Fitorremediator. 
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1 INTRODUÇÃO 

Água de boa qualidade é um direito humano e necessário para a saúde e bem-

estar da população. Entretanto, a água potável não é um benefício disponível a todos, 

principalmente nos países em desenvolvimento onde a quantidade de água 

abastecida poluída é maior do que de água potável (JIAO et al., 2020). 

Um local contaminado é causado pelos compostos ou resíduos introduzidos 

naquele ambiente de forma acidental ou planejada. Os poluentes podem ser 

transportados de diversas maneiras, modificando suas características originais e 

causando impactos negativos no ambiente (SILVA, 2012). Os poluentes orgânicos 

consomem o oxigênio da água durante a biodegradação afetando a  sua qualidade e 

destruindo o equilíbrio ecológico (JIAO et al., 2020), os fármacos podem ser 

considerados como exemplo de poluentes orgânicos.  

 Os fármacos são de grande importância na vida humana, utilizados no 

tratamento de patologias e na melhoria da qualidade de vida, porém têm provocado 

uma crescente contaminação do meio ambiente (BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 

2018).  

Os compostos que estão presentes nos medicamentos são excretados por 

meio da urina e fezes, considerando que parte desses medicamentos mantêm sua 

composição química inalterada e ativa (ANIS et al., 2018).  Ocorre também, que os 

compostos acabam entrando em contato com águas superficiais e subterrâneas, 

dessa forma, independente da concentração, podem fazer com que os patógenos se 

tornem resistentes prejudicando o meio ambiente e a saúde humana (SHAKAK et al., 

2020), principalmente em se tratando de antibióticos (ZHAO et al., 2020 e LIMA et al., 

2020). De acordo com a OMS, o uso sem prescrição médica de antibióticos é um dos 

fatores para a alteração das bactérias, tornando-as resistentes. 

Antibióticos são muito utilizados no tratamento/prevenção de doenças, além de 

promover crescimento animal. Seu uso excessivo promove a disseminação da 

resistência de microrganismos, podendo dessa forma minimizar o combate a doenças 

bacterianas, tornando essas bactérias resistentes, além de aumentar riscos à saúde 

e meio ambiente. Genes de resistência a antibióticos foram encontrados em diversos 

ambientes aquáticos, como lagos, rios, além de geleiras e águas subterrâneas 

(ZHANG et al., 2020). 
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Uma pesquisa realizada em 2007 revelou que a China era a maior produtora e 

consumidora de antibióticos, sendo que sua produção anual chegou a 210 milhões de 

kg, 46%  destinado a uso pecuário (ZHU et al., 2012). Em 2013 o mesmo país produziu 

248.000 toneladas de antibióticos e consumiu 162.000 toneladas, entre essas 52% 

foram utilizadas para uso animal e 48% humano (YING et al., 2017). Os EUA 

detectaram vestígios de antibióticos  em águas subterrâneas e em fontes de água 

potável não tratada e na Alemanha estudos revelaram que a água doce aparentava 

desempenhar disseminação da resistência aos antibióticos (FENG et al., 2020).  

Antibióticos no solo vêm sendo registrados em concentrações de ng, mg, mL e 

kg, além daqueles encontrados em ambientes aquáticos em níveis mais altos, em 

águas nas estações de frio e seca (ZHAO et al., 2018). Uma das razões se deve ao 

desenvolvimento das cepas bacterianas resistentes a antibióticos perturbando 

ecossistemas naturais. Populações bacterianas respondem a condições ambientais 

impostas, se adaptam e se proliferam, se tornando versões das originais e capazes 

de sobreviver em novas condições (FENG et al., 2020).  

  A amoxicilina é um antibiótico beta-lactâmico (responsável pela inibição da 

parede celular bacteriana), incluindo penicilina e derivados, muito utilizado para tratar 

diversas infecções causadas por bactérias, tanto em humanos como em animais. O 

maior problema desse medicamento é o descarte incorreto que acaba fornecendo 

resistência para bactérias, dessa forma é preciso que seus compostos sejam 

eliminados por completo, porém essa etapa é deficiente nas estações de tratamento 

de esgoto (MOREIRA et al., 2015). 

O fato é que os fármacos são um risco grande para o ambiente e a preocupação 

para sua remoção tem sido cada vez maior, assim alguns métodos vêm sendo 

estudados para que esse tratamento seja feito de forma eficaz, como é o caso da 

fitorremediação (LI et al., 2020). 

 A fitorremediação é o processo em que são utilizadas plantas que removem, 

estabilizam ou degradam os poluentes contidos na água ou no solo. Dependendo do 

tipo do contaminante podem ser utilizadas determinadas técnicas como fitoextração, 

fitodegradação, fitovolatilização, fitoestimulação e fitoestabilização (SILVA, 2012). 

A fitorremediação vem sendo utilizada para extração, isolamento ou 

desintoxicação de poluentes, podendo ser uma tecnologia econômica. Possui 

vantagens como o crescimento das plantas, absorção de nutrientes como amônia e 
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fosfato, além da produção de proteínas, amidos, entre outras utilizadas para gerar 

biocombustíveis e alimentos para animais (HU et al., 2019). 

 Em CESCHIN et al. (2019) demonstraram o desempenho da fitorremediação 

em piscinas de tratamento considerando pH, oxigênio, temperatura, nitrato, fosfato, 

sulfato e bactérias patógenas (E. coli) utilizando a planta Lemna. Observou-se a 

necessidade de colheita das folhas de modo que se evitasse o desenvolvimento 

excessivo das mesmas formando necromassa, para não ocorrer bloqueio da luz, 

evitando trocas de calor e gás na água. Obteve-se uma melhoria na qualidade da água 

(CESCHIN et al., 2019). 

 Macrófitas podem adsorver, absorver e concentrar e remover elementos 

xenobióticos que contaminam o ambiente e são plantas robustas geralmente 

escolhidas para processo fitorremediador. No estudo para remoção de ácido clofíbrico 

(droga reguladora de lipídio no sangue) foi utilizada a espécie Typha que após 21 dias 

demonstrou ser capaz de remover 80% do ácido do meio (DORDIO et al., 2009). 

 Neste estudo o antibiótico amoxicilina foi escolhido como contaminante do meio 

aquoso por ser muito utilizado em tratamentos de diferentes infecções, tanto em 

humanos como em animais, e teve-se como objetivo, avaliar o comportamento e 

eficácia da planta aquática Lemna minnor como potencial fitorremediador.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o comportamento e a eficácia da planta aquática Lemna minor como 

potencial fitorremediador em meio aquoso contaminado pelo antibiótico amoxicilina.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar as variáveis independentes da quantidade de amoxicilina, quantidade 

mássica de planta e pH do meio conforme DCCR, tendo como variáveis 

independentes a mortalidade e a quantidade de seca da planta, a concentração 

de clorofila a e b e a remoção do antibiótico no meio; 

 Realizar a cinética de fitorremediação utilizando o melhor resultado do 

planejamento experimental, com o intuito de determinar o tempo do processo 

de tratamento. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Fármacos  

Os fármacos são produzidos para melhorar a qualidade de vida dos seres vivos 

e são de suma importância para o tratamento de doenças, entre os mais comuns estão 

os antibióticos, anti-inflamatórios, antidepressivos e hormônios. Utilizados em 

humanos (BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 2018), assim como em animais, nesse 

caso os antibióticos são exemplos de compostos antimicrobianos aditivos na 

alimentação dos animais e para fins terapêuticos em diversas espécies como bovinos, 

aves, cães entre outros (REGITANO; MARQUES; LEAL, 2010). 

Entre os mais vendidos estão os antidepressivos, 150 milhões de pacotes no 

Brasil registrados em 2018 (PIVETTA et al., 2020). Nos EUA detectaram 

concentrações médias de 140 e 65 ng L-1   de bupropiona e fluoxetina respectivamente 

em 68% das amostras de águas superficiais (PIVETTA et al., 2020). No efluente de 

uma estação de tratamento na Sérvia foi encontrado carbamazepina (medicamento 

anticonvulsivo) em concentração de 303 ng L -1 (PIVETTA et al., 2020). 

Estima-se que anualmente o consumo de produtos farmacêuticos em países 

industrializados chega a 50-150 g.cap-1.a-1 (KIDAK; DOĞAN, 2018). Segundo a OMS, 

atualmente, o Brasil é o país do continente americano que mais utiliza antibióticos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

Há três fases da ação dos fármacos. Primeira é a farmacêutica em que há 

desintegração da forma de dosagem e dissolução da substância ativa. A segunda é a 

farmacocinética com processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção 

(tempo de ação no local). E terceira fase de farmacodinâmica onde se tem a interação 

do composto com o receptor surgindo o efeito (BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 

2018). 

Alguns compostos não são totalmente metabolizados no organismo, dessa 

forma, acabam sendo excretados na urina e/ou nas fezes, parcialmente 

metabolizados ou na forma original. Muitas vezes, os excretos servem como método 

de adubação, no caso de fezes animais, e se tornam uma via de disseminação dos 

resíduos de medicamentos no ambiente, podendo causar riscos à saúde (REGITANO; 

MARQUES; LEAL, 2010). 

Micropoluentes como fármacos têm sido detectados cada vez mais em 

ambiente aquático, prejudicando o ecossistema. Uma das causas desse aumento é 
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resultado da não eliminação nas estações de tratamento de esgoto (DONG et al., 

2019). 

3.2 Contaminações Da Água Por Fármacos 

A contaminação por micropoluentes foi identificada primeiramente em meados 

dos anos 70 e com o avanço tecnológico e análises mais sensíveis, nos anos 90 se 

tornaram um dos principais poluentes pesquisados (BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 

2018). 

Produtos farmacêuticos são biologicamente ativos e se não são removidos por 

completo durante o tratamento da água, em diferentes ambientes, seus componentes 

se tornam tóxicos para organismos vivos (DHIR, 2019). Quando submetidos à 

temperatura alta e umidade podem ocasionar problemas ambientais, contaminando 

fauna e flora, alterando ciclos e cadeias alimentares (TANNUS, 2015).  

Parte dos compostos dos fármacos são encontrados em redes de esgoto em 

todo mundo, na Alemanha foram identificados 18 antibióticos em efluentes de 

estações de tratamentos e em águas superficiais, bem como ácido clofíbrico, 

encontrado em rios, água de subsolo e potável (BILA; DEZOTTI, 2003). 

O composto microbiano triclosan, utilizado em produtos de higiene pessoal, é 

comumente encontrado em ambiente aquático e além de ser tóxico para plantas como 

as algas, afeta também a reprodução de alguns peixes (TURNER et al., 2019). 

Fluoxetina e clofibrato são outros fármacos que afetam algas, invertebrados e 

peixes, podendo causar alterações celulares e genéticas, dependendo do grau de 

contágio, tempo de exposição e concentração do material  (DHIR, 2019).     

   Estudos realizados na estação de tratamento biológico em Porto Alegre-RS, 

com 16 amostras de águas residuárias, afluentes e efluentes, identificou-se 

sulfametoxazol e trimetoprima com concentrações acima de 10 ng L-1 e inferior a 6.500 

ng L-1, entre outros fármacos em menor concentração (BISOGNIN; WOLFF; 

CARISSIMI, 2018). 

 O aumento de antibióticos no meio ambiente se deve ao uso excessivo, na 

China estudos revelaram que 92.700 toneladas de 36 antibióticos foram consumidas 

no ano de 2013. Apresentam um risco para organismos além de distúrbios em 

comunidades e atividades microbianas, mesmo em um nível baixo de exposição como 
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<10 ng g-1 (ZHAO et al., 2020). Além disso, sua presença no ambiente aumenta a 

resistência a antibióticos, resultando em maiores custos médicos, maior permanência 

hospitalar e ainda aumento de mortalidade (LIMA et al., 2020). 

 Esses produtos chegam em águas residuais pelo descarte incorreto em 

banheiros, por excretos de urina ou fezes, como nos casos em que não são 

metabolizados por completo no organismo (LÖFFLER; TERNES, 2003 e ZHAO et al., 

2020), chegando nas estações de tratamento convencionais, onde o tratamento não 

é adequado para esse tipo de compostos, (BERGAMONTI et al., 2019), muitas vezes 

pela falta de equipamentos mais avançados (BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 2018).  

Alguns tratamentos como processos oxidativos à base de ozônio e peróxido de 

hidrogênio, juntamente com radiação ultravioleta ou visível e/ou semicondutores seria 

uma forma de minimizar o impacto, assim como a utilização de plantas (BISOGNIN; 

WOLFF; CARISSIMI, 2018). 

A amoxicilina está entre os fármacos mais utilizados pela população, gerando 

um alto número de medicamentos descartados no meio ambiente, e assim acaba 

gerando maior resistência dos patógenos encontrados no meio contaminado, além da 

toxicidade dos seres (TANNUS, 2015).   

3.3 Amoxicilina  

 Desde a descoberta da penicilina de 1929, antibióticos têm sido muito utilizados 

(ANIS et al., 2018)  e vêm tendo destaque em estudos pelo seu uso inconsciente, 

aumentando a resistência de bactérias, sendo utilizado em grande escala, tanto em 

humanos como em animais (BILA & DEZOTTI, 2003). 

A amoxilina deriva da amino penicilina, e é eficaz no tratamento de infecções 

causadas por bactérias gram positivas e gram negativas, como infecções da pele, 

pulmão, amigdalas, entre outras. Também é utilizada para tratamento em animais e 

crescimento de plantas. Quando utilizada em animais gera resíduos nos alimentos e 

ambientes e deve ser monitorada (ANIS et al., 2018). 

A fórmula química da amoxicilina (Figura 1) é C16H19N3O5S. Ela é um composto 

sólido solúvel em água (KIDAK; DOĞAN, 2018) com peso molecular 365,41 g mol-1  

(SHAKAK et al., 2020). Na Figura 2 está sendo apresentado o anel β-lactâmico, o qual 

confere atividade bactericida e o anel tiazolidínico, que apresenta atividade 
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antihepatotóxica, antimicrobiana, antifúngica e antiviral (DE SÁ 2018 apud VICENTIN, 

2019). 

Figura 1 - Fórmula molecular da amoxicilina 

 
Fonte: VICENTIN, 2019. 

 

 

 
Figura 2 - Estrutura química da amoxicilina 

 
Fonte: VICENTIN, 2019. 

 

 Por se tratar de um medicamento bastante utilizado para tratamento de várias 

infecções bacterianas são constantemente encontrados em ambiente aquoso, 

causando riscos à saúde e resistência bacteriana, portanto sua remoção é essencial 

(SEPYANI et al., 2018). 

Algumas técnicas foram desenvolvidas para o tratamento ou/e remoção de 

contaminantes em meio aquático, como ozonização, fotólise, oxidação química, 

cloração, tratamento com plasma entre outros. Além desses físicos e químicos 

também foram desenvolvidos métodos biotecnológicos como biorreatores, 

fotocatálise e separação por membrana (DHIR, 2019; ACERO et al., 2010; 

MAGUREANU et al., 2011; SEPYANI et al., 2018). 
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3.4 Fitorremediação 

  A biorremediação se baseia na descontaminação de solos e águas 

contaminadas por meio de organismos vivos. Dentro desse método está a 

fitorremediação (PIRES et al, 2003) (fito = planta e remediação = corrigir) 

(VASCONCELLOS; PAGLIUSO; SOTOMAIOR, 2012), que surge como uma 

tecnologia ecologicamente correta, possui grande capacidade na remoção de vários 

contaminantes orgânicos e inorgânicos no ambiente (DHIR, 2019), utilizando plantas 

em solos ou água contaminada para remover ou estabilizar os contaminantes (SOUZA 

et al, 2011; VIEIRA et al., 2011). 

Surgiu nos anos 90 e baseia-se no transporte de compostos orgânicos pelas 

membranas, removidos do solo/água e transportados pelas folhas por 

evapotranspiração (fitovolatilização), todavia alguns compostos são degradados ou 

transformados (fotodegradação, fitoextração) (ALVES, et al, 2016). 

Encontrada na área da biotecnologia, é um sistema onde as plantas utilizadas 

são capazes de sobreviver a condições ambientais extremas em locais de 

contaminação, dessa forma a remediação da área varia respectivamente de acordo 

com o tipo do material contaminante e a espécie de planta utilizada, sendo que alguns 

vegetais são utilizados exclusivamente para determinado poluente, assim também se 

destaca cada planta com um efeito diferente para cada tipo de poluente (MEJÍA, et al, 

2014). 

Acredita-se que os primeiros estudos em relação à fitorremediação foram 

realizados com a espécie Salix Babylonica em aquíferos contaminados com gasolina 

(ALVES et al, 2016). 

A fitorremediação pode ser dividida em diferentes técnicas, algumas 

demostradas na Tabela 1.  

 No processo de fitorremediação existem algumas vantagens como custo 

reduzido se comparado aos demais métodos, é um tratamento natural, capacidade 

múltipla, ou seja, fitorremediar mais de um poluente no local  (LAMEGO; VIDAL, 2007); 

(VASCONCELLOS; PAGLIUSO; SOTOMAIOR, 2012). 

 No entanto apresenta algumas desvantagens como a limitação da capacidade 

da planta para determinados compostos, clima, estação do ano, concentração do 

contaminante, ou seja, observar a capacidade da planta em relação a concentração 

do poluente (VASCONCELLOS; PAGLIUSO; SOTOMAIOR, 2012; MEJÍA et al, 2014), 
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assim como o tempo necessário para o crescimento da planta, temperatura muito 

baixa, além do fato da cadeia alimentar onde alguns animais podem acabar se 

alimentando dessas plantas (MEJÍA et al, 2014). 

 

Tabela 1 - Mecanismos de Fitorremediação 

MECANISMOS DESCRIÇÃO 

Fitoextração Plantas com capacidade de capturar e 

extrair o contaminante do ambiente 

através da raiz e transferir para biomassa 

vegetal. 

Fitoacumulação Ocorre o armazenamento, a contenção do 

poluente nas raízes sem modificar as 

moléculas do xenobiótico. 

Fitoestabilização Também ocorre uma contenção dos 

poluentes. Reduzindo a mobilidade e 

biodisponibilidade do contaminante, pode 

ocorrer por efeitos químicos ou físicos. 

Fitodegradação Converte o poluente através da atuação 

enzimática interna em produto menos 

tóxico ou até sem toxicidade no interior 

dos tecidos vegetais, podendo ocorrer a 

destruição do xenobiótico. 

Fitovolatilização Quando as plantas extraem e deslocam e 

volatilizam o poluente por transpiração, ou 

seja, extraem e liberam para o ar. 

Rizodegradação Ocorre biodegradação do poluente 

através da comunidade microbiana 

presente na rizosfera do vegetal. 

Rizoestabilização Há uma contenção do contaminante na 

rizosfera da planta, dessa forma ficando 

inativo no solo. 

Fonte: Adaptado de ALVES et al (2016), VASCONCELLOS; PAGLIUSO; SOTOMAIOR (2012), 
VIEIRA et al (2011). 

É fundamental se ter as características físicas e químicas do poluente, solo e 

clima, além do mais, é preciso que as espécies de plantas possuam algumas 

características para ser um bom fitorremediador, quanto mais características reunidas 

maior sucesso (ALVES et al, 2016). 

Como as fitotecnologias dependem da espécie do vegetal, clima, solo e nível 

de contaminação recomenda-se que sejam feitos testes de eficácia em laboratório e 

campo para posterior aplicação (ALVES et al, 2016). 
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Antibióticos podem ser absorvidos pelas plantas, como em algumas espécies 

de algas apresentaram concentrações tóxicas de amoxicilina e sarafloxicina inferiores 

a 0,1 mg L-1, também influenciam no seu desenvolvimento, além da transferência dos 

componentes para organismos que se alimentam das mesmas (REGITANO & LEAL, 

2010). 

Estudos com cenoura (Daucus corota L.) e alface (Lactuca sativa L.) 

demostraram absorção de todas concentrações testadas de tetraciclina e amoxilina 

(AZANU et al., 2016).  Jacinto d’água (Eichhornia), planta aquática resistente capaz 

de tolerar toxicidade mesmo em alta concentração de metais pesados, fenóis, ácido 

fórmico e ácido acético (ANSARI et al., 2020). 

Plantas vêm sendo muito utilizadas em testes para verificação de toxicidade e 

riscos ambientais. (FAIRCHILD et al., 1997). As aquáticas  na maioria das vezes são 

espécies invasoras e mesmo em más condições nutricionais produzem quantidade 

grande de biomassa, toleram água de mineração e indústrias além da capacidade de 

remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos (OHLBAUM et al., 2018). 

Espécies como Spirodela polyrhiza, Lemna minor, Lemna gibba e Landoltia 

punctata possuem a capacidade de remover nitrogênio de efluentes e ainda produzir 

biomassa compatível com produção de biocombustíveis como etanol e metano (NETO 

et al., 2019).  

As plantas vasculares aquáticas  talvez as mais utilizadas para verificar 

toxicidade sejam as espécies de lentilha-d’água, como Lemna gibba e Lemna minor 

(FAIRCHILD et al., 1997). Além da sua eficiência na redução da demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e impactos de metais 

pesados (ANSARI et al., 2020). 

3.5 Lemna Minor 

Macrófitas aquáticas, são encontradas em rios, lagos, reservatórios, algumas 

são encontradas em cachoeiras, regiões costeiras, em água doce e salgada, têm 

grande importância ao fornecerem abrigo e alimento aos organismos 

(SACRAMENTO, 2014;  POMPÊO, 2008),  porém sua alta produtividade pode causar 

alterações no ambiente como interferência da diversidade de peixes, acúmulo de lixo 

e prejuízo ao funcionamento de usinas hidrelétricas (THOMAZ, 2002). 

As lentilhas da água como são popularmente conhecidas são 

monocotiledôneas flutuantes e sob condições adequadas sua capacidade de 
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crescimento é de cada 16 a 24 horas (NETO et al., 2019), o que permite a que a 

fitorremediação seja mais rápida. 

Em relação a outras plantas, a lentilha d’água possui algumas vantagens como 

facilidade de obtenção e remoção do meio, alto teor de proteína e amido além da alta 

produção de biomassa (HU et al., 2019). 

 Por absorver e tolerar vários contaminantes são consideradas plantas 

adequadas para remediação de águas residuais, além do crescimento podem formar 

grandes mantas flutuantes,  isso através de nutrientes presentes em águas residuais 

podendo se acumular intracelularmente (CESCHIN et al., 2019). 

 Assim são necessários alguns cuidados com a planta, como manejo ativo no 

caso da Lemna, a colheita das folhas deve ser feita periodicamente para evitar que 

tenha um desenvolvimento em excesso e acabe se formando necromassa (CESCHIN 

et al., 2019). 

Podem ser utilizadas o ano todo, mesmo em temperaturas mais baixas em que 

há diminuição no desenvolvimento, além do fato de que a cobertura formada por 

esteiras da planta na superfície da água impede a entrada de luz solar, dessas forma 

limita o crescimento de algas e cianobactérias que em podem prejudicar as plantas 

utilizadas em fitorremediação (CESCHIN et al., 2019). 

Para que uma planta seja considerada um fitorremediador são necessárias 

algumas características como, bom crescimento e produção de biomassa; capacidade 

de absorção, remoção ou estabilização e tolerância ao contaminante; retenção do 

poluente nas raízes; sistema radicular profundo e denso; fácil aquisição e/ou 

desenvolvimento e resistência a pragas e doenças. (SILVA, 2012) 

 As plantas auxiliam na remoção de micropoluentes, na degradação microbiana 

através de biofilmes microbianos na superfície das raízes. Após absorção dos 

fármacos pelos tecidos ocorre degradação, essa se dá pela energia luminosa (DHIR, 

2019). 

Absorvem compostos hidrofílicos na natureza, que segue por acumulação e 

translação. Para os poluentes orgânicos ocorre degradação parcial, completa ou 

transformação em substâncias menos nocivas (DHIR, 2019). 

Uma das características que identificam mudanças no ambiente onde se 

encontram as plantas se dá pelo estresse, onde a clorofila, pigmento responsável pela 

captação da energia luminosa, funciona como fotorreceptor da fotossíntese, a 
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concentração do pigmento é analisada para indicação de estresse ambiental 

(SACRAMENTO, 2014). 

Plantas encontradas em regiões úmidas têm capacidade de remoção de alguns 

compostos farmacêuticos como diclofenaco, ampicilina, amoxicilina, entre outros. 

(DHIR, 2019). 

 Estudos com Lemna minor e metais pesados indicam que a planta pode ser 

utilizada para remediar o ambiente poluído, com três semanas a remoção de chumbo 

foi de 75 a 90% da água. Entretanto algumas características foram fundamentais para 

determinar a eficácia da planta, como mudanças no conteúdo da clorofila, catálise, 

alteração de enzimas entre outros (HOU et al., 2007). 

 Metais como chumbo, em concentração baixa de 0,05 mg L-1, causou pouco 

dano a lentilha-d’água, já na concentração de 10 mg L-1 o sistema oxidante da Lemna 

se decompôs o mesmo ocorreu com cádmio em concentração 0,5 mg L-1. Sobretudo 

o estudo demonstrou que a planta é eficiente em metais com concentrações baixas 

(HOU et al., 2007). 

 Folhas de L. minnor acumularam grande quantidade de Alumínio em avaliações 

a níveis morfológico, fisiológico e proteômico (SU et al., 2019).  No tratamento da água 

na aquicultura com L. minnor, foi registrado a remoção de amônia total de nitrogênio 

e fósforo total em 43,7% e 52,38% respectivamente (SARKHEIL; SAFARI, 2020). 

Testes realizados no período de 07 dias detectaram a absorção de ácido 

perfluorooctanóico pela planta L. minnor (PIETRINI et al., 2019).   

3.6  Clorofila 

Em 1818, foi proposto por Pelletier e Caventou o nome de clorofila para a 

substância verde que  era extraída das folhas com o auxílio do álcool (STREIT et al., 

2005).  

As Clorofilas são pigmentos naturais e abundantes nas plantas, ocorrem nos 

cloroplastos das folhas e em outros tecidos vegetais, variando de acordo com a 

espécie da planta (COUCEIRO et al., 2017). 

Principal pigmento que capta energia luminosa utilizada na fotossíntese, sendo 

assim, tem sido utilizada como indicador do efeito de estresse ambiental sobre as 

plantas (SACRAMENTO, 2014). 

  A Clorofila a, presente em todos os organismos que realizam fotossíntese 

oxigênica, responsável pelo primeiro estágio do processo fotossintético, tendo auxilio 
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dos demais pigmentos na absorção de luz e transferência de energia radiante  para 

reação (COUCEIRO et al., 2017). 

Entre os pigmentos acessórios está a clorofila b, encontrada em vegetais 

superiores (possuem vasos condutores), algas verdes e algumas bactérias (STREIT 

et al., 2005). 

Clorofila a e b se diferem na posição 3 (anel B), Clorofila a contém um grupo 

metila nessa posição, já a clorofila b um grupo aldeído (XU; VAVILIN; VERMAAS, 

2001). Pela enzima clorofila a oxigenase, a clorofila b é convertida em clorofila a, essa 

enzima catalisa a conversão do grupo metila em grupo aldeído (Figura 3)  (STREIT et 

al., 2005). 

 
Figura 3 -  Estrutura química da clorofila a e b 

 

Fonte:  STREIT et al., 2005. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 Para estudar a fitorremediação da planta, além de sua tolerância em meio 

contaminado por amoxicilina, foram realizadas as seguintes etapas descritas na 

Figura 4.  

Figura 4 - Fluxograma do processo 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

4.1 Lemna Minor 

As plantas (Figura 5) foram cultivadas no município de Pato Branco, adquiridas 

de um produtor da região de Santa Catarina, seu cultivo é realizado em um tanque 

com água destilada e solução Hoagland e Arnon (HOAGLAND; ARNON, 1972), o qual 

fornece os nutrientes necessários para o crescimento da planta. Está exposta à 

temperatura ambiente e períodos de luminosidade solar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Figura 5 – Planta aquática Lemna minor 

 
Fonte: CERBARO, 2020. 

 

4.2 Amoxicilina 

 A Amoxicilina (98% de pureza) foi adquirida em farmácia de manipulação. Água 

deionizada foi utilizada para a produção da solução estoque (10 mg L-1). A solução 

estoque de amoxicilina foi avaliada em UV-VIS de varredura (Thermo scientific 

Evolution 60S UV-Visible spectrophotometer) em um intervalo de comprimento de 

onda de 190 a 500 nm, a escolha do comprimento se deu devido a capacidade do UV. 

As demais soluções foram preparadas a partir da solução estoque e conforme o 

Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). 

4.3 Planejamento por delineamento composto central (DCCR) 

Para avaliar a influência das variáveis independentes – concentração de 

antibiótico no meio (A) retirado da literatura, quantidade de massa inicial da planta (M) 

escolhido aleatoriamente e pH da solução (pH)que encontra-se na legislação, foi 

elaborado um DCCR, conforme Tabela 2. Como variáveis dependentes, foram 
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avaliadas a amoxicilina remanescente na solução (fitorremediação), a mortalidade ou 

crescimento da planta (número de frondes - NF) , a quantidade de massa seca - MS 

(tolerância) e a concentração de clorofila a (Ca) e b (Cb) (estresse).  

 
Tabela 2 - Variáveis independentes para o planejamento experimental inicial 

Variáveis Código -1,68 -1 0 1 1,68 

Amoxicilina  (mg L-1) x1 2,0 3,8 6,0 8,2 10,0 

Massa úmida da planta (g)  x2 5,0 7,3 10,0 12,7 15,0 

pH  x3 5,0 5,9 7,0 8,1 9,0 
Fonte: CERBARO, 2020. 

Foi utilizado um planejamento fatorial completo 2³ com 6 pontos axiais e 4 

repetições no ponto central, totalizando 18 ensaios para cada material avaliado, 

conforme Tabela 3. Os experimentos foram feitos em poços de cultura (Figura 6), com 

10 mL de solução contaminante e armazenados a temperatura ambiente. O pH das 

soluções foi ajustado conforme planejamento com HCl e KOH 0,1 mol L-1 juntamente 

com as amostras de branco. Os experimentos do planejamento foram repetidos em 

períodos de 05, 10 e 15 dias. Para cada planejamento havia 4 poços com testemunhas 

com 10 mL de água deionizada. 

 
Figura 6 - Planta nos poços durante as análises por DCCR 

Fonte: CERBARO, 2021. 

 

Para a fitorremediação, a amoxicilina remanescente na solução foi determinada 

em UV-VIS de varredura (Thermo scientific Evolution 60S UV-Visible 

spectrophotometer) em um intervalo de comprimento de onda de 190 a 500 nm. 
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Tabela 3 - Planejamento fatorial 2³ com 6 pontos axiais e 4 repetições no ponto central 

  Variáveis codificadas Variáveis reais 

Ensaios x1 x2 x3 A (mg L-1) M (g) pH 

1 -1 -1 -1 3,8 7,3 5,9 

2 -1 -1 1 3,8 7,3 8,1 

3 -1 1 -1 3,8 12,7 5,9 

4 -1 1 1 3,8 12,7 8,1 

5 1 -1 -1 8,2 7,3 5,9 

6 1 -1 1 8,2 7,3 8,1 

7 1 1 -1 8,2 12,7 5,9 

8 1 1 1 8,2 12,7 8,1 

9 -1,68 0 0 2,0 10,0 7,0 

10 1,68 0 0 10,0 10,0 7,0 

11 0 -1,68 0 6,0 5,0 7,0 

12 0 1,68 0 6,0 15,0 7,0 

13 0 0 -1,68 6,0 10,0 5,0 

14 0 0 1,68 6,0 10,0 9,0 

15 (C) 0 0 0 6,0 10,0 7,0 

16 (C) 0 0 0 6,0 10,0 7,0 

17 (C) 0 0 0 6,0 10,0 7,0 

18 (C) 0 0 0 6,0 10,0 7,0 
Fonte: CERBARO, 2020. 

Para a determinação da tolerância (Figura 7), feita por meio visual, foram 

avaliadas a mortalidade (aparecimento da coloração amarelada e branca) e o número 

de frondes (contagem de folhas). Para a secagem da amostra (Figura 8) foi utilizada 

uma estufa, até massa constante, não ultrapassando a temperatura de 40 ºC. 

 
Figura 7 – Planta submetida a contagem de frondes por meio visual 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 
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Figura 8 - Planta após a secagem em estufa 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

Para a análise do estresse da planta foram avaliadas as concentrações de 

clorofila a e b. Para a obtenção do extrato da planta (Figura 9), pesou-se a massa 

seca adquirida, adicionou-se 3 mL de hexano e 3 mL de etanol, a mistura foi macerada 

durante dez minutos e após esse período o extrato obtido foi filtrado e armazenado 

em local com ausência de luz (LICHTENTHALER & BUSCHMANN, 2001).  

 

 
Figura 9 – Etapa de maceração da planta para extração da clorofila 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

O método quantitativo seguiu o apresentado pela AOAC (ASSOCIATION OF 

OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1995) – e se baseia em espectrofotometria, 

estimando o teor total de clorofila (Figura 10) por meio de equações. Foi considerada 
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as absorções máximas de cada pigmento em seu determinado comprimento de onda 

(Thermo scientific Evolution 60S UV-Visible spectrophotometer).  

A concentração de clorofila a (Ca) e b (Cb) foram determinadas pelas equações 

1 e 2 (LICHTENTHALER; BUSCHMANN, 2001). 

 

Ca  (mg g-1)            𝐶𝑎 = 13,36. (𝐴664,1) − 5,19. (𝐴648,6)                               (Eq. 1) 

 

Cb  (mg g-1)              𝐶𝑏 = 27,43. (𝐴648,6) − 8,12. (𝐴664,1)                             (Eq. 2) 

 
 A664,1 é o valor da absorbância do extrato bruto obtida no comprimento de onda 

de 664 nm e A648,6 na absorbância de 649 nm. 

 
Figura 10 – Solução obtida a partir da extração de clorofila da planta 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

A fitorremediação também foi avaliada por cinética (Figura 11). Para tal, foi 

utilizado o melhor resultado (maior remoção de fármaco, maior tolerância e menor 

estresse da planta). A cinética permitiu determinar o tempo de residência do efluente 

no sistema de tratamento. 
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Figura 11 - Planta utilizada para avaliação da cinética 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Dados da Amoxicilina  

5.1.1 Determinação do comprimento de onda para a solução de amoxicilina 

 A figura 12 apresenta o resultado obtido quando se submeteu a solução 

estoque de amoxicilina e varredura nos comprimentos de onda de 190 a 500 nm. 

 
 

 

 
Figura 12 - Varredura espectral da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 
 

Na faixa estudada, observou-se a ocorrência de um banda em 272 nm, isto é, 

onde ocorreu a absorção máxima do composto. 

Em trabalho realizado por MELO; PEREIRA e COSTA  (2019), o resultado foi 

o mesmo, assim como em  OLIVEIRA (2017)  a absorção máxima de 272 nm. Em 

BARICCATTI et al. (2008), se obteve absorção 273 nm, valor bem próximo ao 

encontrado.  

5.1.2 Curva de calibração para amoxicilina 

Após a determinação do comprimento de onda com absorção máxima, 

determinou-se a curva de calibração para a solução (Figura 13). 
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Figura 13 - Curva de calibração da solução de amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 
 

Na Figura 13 pode-se verificar a relação entre a concentração de amoxicilina e 

a absorbância, apresentando linearidade satisfatória, com coeficiente de 

determinação 0,9992. O mesmo foi mostrado em estudos de  MELO; PEREIRA e 

COSTA (2019), com R2 superior a 0,99. 

5.2 Influência da concentração da amoxicilina, massa da planta e pH da solução na 

capacidade de remoção do fármaco por meio da análise DCCR 

5.2.1 Análise estatística do período de 05 dias 

Na avaliação das variáveis independentes concentração de amoxicilina no meio 

(A), massa úmida da planta (M) e pH da solução (pH), no período de 05 dias de 

contato, obteve-se os resultados apresentados na Tabela 4 para remoção do fármaco 

(R%), clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), massa seca (MS) e número de frondes (NF). 

 
 

Tabela 4 - Dados para realização da análise estatística do período de 05 dias 

Amostra A (mg L-1) M (g)  pH R% Ca (mg g-1) Cb (mg g-1)  MS (g)     NF 

1 3,8 7,3 5,9 53,20 11,27 6,03 0,016 14 

2 3,8 7,3 8,1 39,20 11,31 5,99 0,020 9 

3 3,8 12,7 5,9 47,30 11,26 5,94 0,031 35 

4 3,8 12,7 8,1 42,80 25,89 22,31 0,027 5 

5 8,2 7,3 5,9 24,80 26,81 21,88 0,019 -6 

6 8,2 7,3 8,1 21,50 26,97 21,54 0,018 4 
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7 8,2 12,7 5,9 24,50 26,99 13,41 0,035 -7 

8 8,2 12,7 8,1 25,40 26,95 13,42 0,034 -10 

9 2,0 10,0 7,0 92,00 26,78 13,43 0,026 9 

10 10,0 10,0 7,0 18,20 23,47 12,09 0,025 -10 

11 6,0 5,0 7,0 29,00 23,91 11,81 0,011 8 

12 6,0 15,0 7,0 28,17 24,02 11,76 0,036 3 

13 6,0 10,0 5,0 27,00 26,99 18,91 0,026 -8 

14 6,0 10,0 9,0 34,00 27,61 18,51 0,023 -1 

15 6,0 10,0 7,0 28,17 27,01 18,80 0,023 -15 

16 6,0 10,0 7,0 25,30 23,57 10,62 0,024 -4 

17 6,0 10,0 7,0 23,50 23,35 10,69 0,024 -5 

18 6,0 10,0 7,0 31,00 23,27 10,78 0,026 5 
Fonte: CERBARO, 2021. 

  Conforme as condições utilizadas no processo estudado, a porcentagem de 

remoção do fármaco (R%) variou entre 18,20% e 92,00% (amostras 10 e 9, 

respectivamente), para o estresse da planta foi observado para clorofila a (Ca) variação 

de 11,26 mg g-1 a 27,61 mg g-1 (amostra 3 e 14, respectivamente)  e clorofila b (Cb) 

variação de 5,94 mg g-1 a 22,31 mg g-1 (amostras 3 e 4, respectivamente), para a 

tolerância (MS) variação de 0,011 g a 0,036 g  (amostras 11 e 12, respectivamente) e 

para tolerância (NF) -15 a 35 (amostras 15 e 3, respectivamente).  O valor negativo 

refere-se à mortalidade das plantas, tendo como referência o valor inicial inserido no 

poço para cada amostra. 

Nesses 05 dias (média das testemunhas: clorofila a 14, 45 mg g-1), observou-

se um aumento do estresse da planta a partir do aumento da concentração da 

amoxicilina, porém em uma das amostras com concentração de 3,8 mg L-1, a Ca ficou 

em 11,26 mg g-1. Fato semelhante ocorreu com a clorofila b (média das testemunhas: 

clorofila b 8,35 mg g-1), quando se observou um aumento do estresse da planta a partir 

do aumento da concentração da amoxicilina. Contudo em uma das amostras com 

concentração de 3,8 mg L-1 , a Cb foi de 5,94 mg g-1. A redução do teor das clorofilas 

pode ser explicada devido ao fato de que em baixas concentrações do antibiótico a 

planta não conseguiu manter a integridade fotossintética. O estresse pode inibir a 

síntese do ácido 5-aminolevulinico, que é a molécula precursora da clorofila, ou 

aumentar a atividade da clorofilase, enzima que degrada a clorofila (SACRAMENTO, 

2014). 

Para a tolerância, (média das testemunhas MS: 0,025 g), observa-se a menor 

MS quando se utilizou a menor massa inicial da planta (5,0 g), porém é necessário 

salientar que as testemunhas tinham massa inicial de 10,0 g. Assim, se compararmos 
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os valores de MS obtidos nas amostras com mesma massa inicial, percebe-se que 

são muito próximos ao da testemunha. Também observa-se um aumento da MS com 

o aumento da quantidade de massa inicial da planta, o que já era esperado  

Considerando o número de frondes (média das testemunhas NF:1) observa-se 

que os maiores valores de mortalidade da planta ocorreram na concentração de 

amoxicilina 6,0 mg L-1, seguidos de 8,2 mg L-1 e de 10,0 mg L-1. Dessa forma, pode-

se considerar que altas concentrações de amoxicilina influenciam na mortalidade de 

frondes. Vale destacar que observou-se um aumento de número de frondes (NF=35) 

na concentração 3,8 mg L-1, o que indica que concentrações baixas de amoxicilina 

são favoráveis a planta. 

Foi realizada uma análise estatística para obter a estimativa dos efeitos dos 

fatores avaliados no processo com as variáveis dependentes (resposta): remoção de 

fármaco (R%), estresse (clorofila Ca e Cb), e tolerância (MS e NF). 

Optou-se em apresentar, neste subtítulo, apenas os resultados significativos de 

cada bloco (tempo de contato) correspondente, demais dados estão apresentados nos 

apêndices. 

Na Tabela 5 podem-se observar os coeficientes de regressão, interações com 

parâmetros significativos e não significativos, o erro dos efeitos e dos coeficientes, 

além do valor de p, para a variável de resposta remoção do antibiótico. Na análise 

foram considerados os fatores significativos para o intervalo de confiança de 95% 

(p<0,05). Os fatores significativos encontram-se em negrito. 

Tabela 5 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta remoção do fármaco (R%) 
- 05 dias 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 26,776 3,757 7,125 0,000 26,776 3,757 

A (L) -30,179 3,952 -7,635 0,000 -15,089 1,976 

A (Q) 16,372 3,796 4,312 0,002 8,186 1,898 

M (L) -0,031 3,919 -0,008 0,993 -0,016 1,959 

M (Q) 0,345 3,672 0,093 0,927 0,172 1,836 

pH (L) -1,118 3,952 -0,283 0,784 -0,559 1,976 

pH (Q) 1,489 3,796 0,392 0,705 0,744 1,898 

A (L) X M (L) 1,475 5,341 0,276 0,789 0,737 2,670 

A (L) X pH (L) 4,025 5,341 0,753 0,472 2,012 2,670 

M(L) X pH (L) 3,425 5,341 0,641 0,539 1,712 2,670 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 

Legenda: 
M. Massa inicial da planta 
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A. Amoxicilina 
L. Linear 
Q. Quadrático 
 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

A resposta porcentagem de remoção do fármaco foi fortemente influenciada 

pelo fator concentração da amoxicilina. Observando os fatores estatisticamente 

significativos (p<0,05) tem-se o efeito linear (L) e quadrático (Q) do fator Amoxicilina. 

Assim pode-se dizer que o termo linear e quadrático desse fator foi capaz de produzir 

variações significativas na resposta remoção do fármaco (R%).  

 
Tabela 6 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta remoção do fármaco (R%) – 05 dias 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 3326,968 1 3326,968 58,300 0,000 

A (Q) 1061,477 1 1061,477 18,601 0,002 

M (L) 0,004 1 0,004 0,000 0,993 

M (Q) 0,504 1 0,504 0,008 0,927 

pH (L) 4,571 1 4,571 0,080 0,784 

pH (Q) 8,782 1 8,782 0,153 0,705 

A (L) X M (L) 4,351 1 4,351 0,076 0,789 

A (L) X pH (L) 32,401 1 32,401 0,567 0,472 

M(L) X pH (L) 23,461 1 23,461 0,411 0,539 

Erro 456,523 8 57,065    

Total SQ 5005,154 17       
R2 = 0,908 

SQ. As somas dos quadrados sequenciais são medidas da variação para os diferentes componentes 
do modelo. 
G. Graus de liberdade. 
QM. Quadrado médio. 
F. significância entre as médias é ainda comprovada pelo valor de F. 
P. O valor-p indica a probabilidade de se observar uma diferença tão grande ou maior do que a que foi 
observada sob a hipótese nula. 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

O modelo de análise de variância (Tabela 6) para a remoção do fármaco 

reforçou que a influência linear e quadrática da amoxicilina foi significativa, sendo que 

o valor de p<0,05 para essas variáveis. O coeficiente de determinação foi R2 0,908, 

indicando que 90,88% da variabilidade dos dados pode ser explicada por esse 

modelo. O valor apresentado em R2 sugere que esse modelo pode ser adequado para 

avaliação da remoção do fármaco (R%). 
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O diagrama de Pareto (Figura 14) para a resposta (R%), mostra a significância 

dos efeitos sobre a resposta analisada. As barras são construídas com os valores dos 

efeitos (t) e possuem descrição que mostra a contribuição de cada efeito sobre a 

resposta. 

 
Figura 14 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta à remoção do 

fármaco (R%) – 05 dias 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

No diagrama observa-se novamente uma significância do efeito amoxicilina 

linear (L) e quadrático (Q) com destaque no efeito Linear (L). 

A Figura 15 apresenta os gráficos de superfície de resposta e curvas de 

contorno para a variável resposta remoção do fármaco (R%) em função da massa 

inicial da planta e concentração da amoxicilina. 
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Figura 15 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
remoção do fármaco (R%) - 05 dias em função da massa inicial e concentração da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

 

A Figura 15 mostra a interferência significativa da concentração de amoxicilina 

na remoção do fármaco, em que as maiores remoções são observadas nas 

concentrações abaixo de 3 mg L-1, independentemente da quantidade da planta 

aquática. A Equação 3 é o modelo quadrático da remoção do fármaco em função das 

variáveis massa inicial da planta e concentração da amoxicilina. 

R%: 247,69 - 34,21*x + 1,69*x2 -5,26*y + 0,02*y2 + 0,12*x (Eq. 3) 
 

Em que, y é massa inicial da planta e x é concentração de amoxicilina. A Figura 

16 apresenta gráficos de superfície de resposta e curvas de contorno para a variável 

resposta remoção do fármaco (R%) em função do pH e da concentração de 

amoxicilina. 

 
Figura 16 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

Remoção do fármaco (R%) - 05 dias em função do pH da solução e concentração da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 
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A Figura 16 mostra a interferência significativa da concentração de amoxicilina 

na remoção do fármaco, em que as maiores remoções são observadas nas 

concentrações abaixo de 3 mg L-1, independentemente do valor de pH na solução. A 

Equação 4 é o modelo quadrático da remoção do fármaco em função das variáveis 

valor de pH na solução e concentração da amoxicilina. 

R%: 247,69 - 34,21*x + 1,69*x2 - 19,87*y + 0,61*y2 +0,12*10,0*x + 0,83*xy (Eq. 4) 

  Em que, y é o valor de pH na solução e x é concentração de amoxicilina.  

Para as respostas de estresse da planta (Ca e Cb), observou-se pelo 

planejamento experimental que não houve influência significativa das variáveis 

independentes em relação a variável dependente clorofila a, apresentando valores de 

p>0,05 e valor de coeficiente baixo (R2=0,44317), sugerindo a não linearidade dos 

dados. Os resultados para a Clorofila a estão no apêndice (Apêndice A.a).  

Porém para clorofila b, no modelo de análise é possível observar a influência 

significativa da interação de concentração de amoxicilina e massa da planta. Sendo 

que o valor de p<0,05 para essas variáveis, com o coeficiente de determinação 

R2=0,67691, indicando que 67,70% da variabilidade dos dados pode ser explicada por 

esse modelo. O valor apresentado em R2 sugere que esse modelo pode ser adequado 

para avaliação da Cb, em que aumentando a massa e reduzindo a concentração de 

amoxicilina há uma maior remoção do fármaco. Porém em concentrações mais altas 

de amoxicilina a planta também apresentou remoção significativa. Os resultados para 

a Clorofila b estão no apêndice (apêndice A.b).  

Em se tratando de tolerância, as variáveis independentes influenciaram nas 

respostas massa seca e número de frondes. Resultados para tolerância estão no 

apêndice (apêndice A.c).  

Para a massa seca, no modelo de análise, podemos observar a influência 

significativa da variável independente massa inicial da planta, apresentando valor 

p=0,00 e coeficiente de determinação sendo R2 0,96796, indicando que 96,80% da 

variabilidade dos dados pode ser explicada por esse modelo. O valor apresentado em 

R2 sugere que esse modelo pode ser adequado para avaliação da MS. Quanto maior 

a concentração de amoxicilina e maior quantidade de massa tem-se maior quantidade 

de massa seca (testemunha: 0,025 g). Ou seja, pode-se haver o consumo de carbono 

e hidrogênio da amoxicilina na clonagem das frondes. Em relação ao pH, quanto maior 
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a quantidade de massa da planta e menor valor de pH da solução tem-se maior 

quantidade de massa seca. Resultados da massa seca estão apresentadas no 

apêndice (apêndice A.c). 

Em relação ao número de frondes no modelo de análise observa-se a influência 

significativa da variável amoxicilina, apresentando valor de p<0,05 e coeficiente de 

determinação R2=0,75694, indicando que 75,70% dos dados pode ser explicado por 

esse modelo. O valor apresentado em R2 sugere que esse modelo pode ser adequado 

para avaliação de NF. Quanto maior a quantidade de massa da planta e menor a 

concentração de amoxicilina maior a clonagem de frondes (testemunha: 1). O que 

também foi observado com valores de pH, quanto menor a concentração de 

amoxicilina menor é o valor de pH, abaixo de 7,0, considerando assim um meio ácido. 

Resultados do número de frondes no apêndice (apêndice A.d).  

5.2.2 Análise estatística do período de 10 dias 

Na avaliação das variáveis independentes concentração de amoxicilina no meio 

(A), massa inicial da planta (M) e pH da solução (pH) no período de 10 dias de contato 

obteve-se os resultados apresentados na Tabela 7 para remoção do fármaco (R%), 

clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), massa seca (MS) e número de frondes (NF). 

 
Tabela 7 - Dados para realização da análise estatística do período de 10 dias 

Amostra A (mg L-1) M (g)  pH R%  Ca (mg g-1)  Cb (mg g-1)  MS (g) NF 

1 3,8 7,3 5,9 26,70 15,25 11,36 0,014 -14 

2 3,8 7,3 8,1 47,10 15,17 11,14 0,020 2 

3 3,8 12,7 5,9 51,50 15,22 10,89 0,032 6 

4 3,8 12,7 8,1 56,80 16,52 8,79 0,017 5 

5 8,2 7,3 5,9 21,40 25,09 15,57 0,026 -33 

6 8,2 7,3 8,1 23,30 20,31 12,43 0, 020 0 

7 8,2 12,7 5,9 27,00 26,52 16,79 0,025 -19 

8 8,2 12,7 8,1 26,30 26,16 17,66 0,028 -14 

9 2,0 10,0 7,0 0,00 26,48 17,06 0,019 1 

10 10,0 10,0 7,0 24,70 20,68 9,54 0,025 -19 

11 6,0 5,0 7,0 38,00 20,71 9,51 0,008 -6 

12 6,0 15,0 7,0 25,70 20,78 9,58 0,032 -17 

13 6,0 10,0 5,0 26,10 22,01 13,32 0,020 -22 

14 6,0 10,0 9,0 34,00 15,35 8,22 0,019 17 

15 6,0 10,0 7,0 34,50 14,11 8,09 0,017 -9 

16 6,0 10,0 7,0 34,80 17,74 11,57 0,020 -30 

17 6,0 10,0 7,0 36,70 10,51 10,21 0,019 -19 

18 6,0 10,0 7,0 42,80 19,61 14,12 0,026 -11 
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Fonte: CERBARO, 2021. 

Considerando as condições utilizadas no processo estudado, a porcentagem 

de remoção de amoxicilina (R%) variou de 0,00 a 56,80% (amostras 9 e 4, 

respectivamente), para o estresse da planta foi observado na clorofila a (Ca)  variação 

de 10,51 mg g-1 a 26,52 mg g-1 (amostras 17 e 7, respectivamente) e clorofila b (Cb)  

variação de 8,09 mg g-1 a 17,66 mg g-1 (amostras 15 e 8, respetivamente), para a 

tolerância (MS) variação de 0,008 g a 0,032 g  (amostras 11, 12 e 3, respectivamente) 

e para tolerância (NF) variou de - 33 a 17 (amostras 5 e 14, respectivamente). O valor 

negativo refere-se à mortalidade das plantas tendo como referência o valor inicial 

inserido no poço para cada amostra. 

Nesses 10 dias (média das testemunhas: clorofila a 18,71 mg g-1), observou-se 

um aumento do estresse da planta a partir do aumento da concentração da 

amoxicilina.  Porém em uma das amostras de concentração 6,0 mg L-1 , a Ca ficou em 

10,51 mg g-1. 

O mesmo para a clorofila b (média das testemunhas: clorofila b 10,42 mg g-1), 

observou-se aumento do estresse da planta a partir do aumento da concentração da 

amoxicilina. Em uma das amostras com concentração inicial de  6,0 mg L-1 , a Cb ficou 

em 8,09 mg g-1. O motivo que pode levar a redução do teor de clorofila em baixas 

concentrações de antibiótico já foi explicado anteriormente, quando foram discutidos 

os resultados dos 05 dias. 

Para a tolerância, (média das testemunhas MS: 0,018 g), observa-se uma 

diminuição da MS (0,008 g) em relação a massa inicial da planta (5,0 g), porém pode-

se considerar que  devido a testemunha ter sido feita em massa inicial igual 10,0 g, 

pode-se sugerir o aumento do valor da testemunha, o que nos mostra observando os 

dados com M de 10,0 g valores próximos ao da testemunha. Também observa-se um 

aumento da MS a partir do aumento da quantidade de massa inicial da planta (12,7 e 

15,0 g), em relação aos outros fatores, o que poderia ser esperado se tratando em ter 

mais quantidade de massa inicial.  

Já com o número de frondes (média das testemunhas NF:7) observa-se que os 

valores que se encontram em negativo, ou seja, mortalidade da planta, são de maioria 

com concentração de amoxicilina 6,0 mg L-1, chegando a NF de -33 com A de 8,2 mg 

L-1 , o que sugere que concentrações elevadas de amoxicilina influenciam na 

mortalidade de frondes. 
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Foi realizada uma análise estatística para obter a estimativa dos efeitos dos 

fatores avaliados no processo com as variáveis dependentes (resposta): remoção de 

fármaco (R%), estresse (clorofila Ca e Cb) e tolerância (MS e NF). 

Na Tabela 8 podem-se observar os coeficientes de regressão, interações com 

parâmetros significativos e não significativos, também o erro dos efeitos e dos 

coeficientes, além do valor de p, para a variável de resposta remoção do antibiótico 

(R%). Na análise foram considerados os fatores significativos para o intervalo de 

confiança de 95% (p<0,05). Os fatores significativos encontram-se em negrito. 

Tabela 8 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta remoção do fármaco (R%) 
- 10 dias 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 38,094 7,349 5,182 0,000 38,094 7,349 

A (L) -5,364 7,730 -0,693 0,507 -2,682 3,865 

A (Q) -12,409 7,425 -1,671 0,133 -6,204 3,712 

M (L) 2,735 7,666 0,356 0,730 1,367 3,833 

M (Q) -0,700 7,183 -0,097 0,924 -0,350 3,591 

pH (L) 5,648 7,730 0,730 0,485 2,824 3,865 

pH (Q) -1,701 7,425 -0,229 0,824 -0,850 3,712 

A (L) X M (L) -6,475 10,447 -0,619 0,552 -3,237 5,223 

A (L) X pH (L) -6,125 10,447 -0,586 0,573 -3,062 5,223 

M(L) X pH (L) -4,425 10,447 -0,423 0,683 -2,212 5,223 

Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021. 

Para a resposta porcentagem de remoção do fármaco, observa-se a partir da 

Tabela 9, que não se obteve fator influenciador. 

Tabela 9 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta à Remoção de fármacos (R%) – 10 dias 

Fatores SQ G QM F P 

 (L) 105,117 1 105,117 0,481 0,507 

A (Q) 609,860 1 609,859 2,793 0,133 

M (L) 27,795 1 27,794 0,127 0,730 

M (Q) 2,074 1 2,074 0,009 0,924 

pH (L) 116,530 1 116,530 0,533 0,485 

pH (Q) 11,463 1 11,462 0,052 0,824 

A (L) X M (L) 83,851 1 83,851 0,384 0,552 

A (L) X pH (L) 75,031 1 75,031 0,343 0,573 

M(L) X pH (L) 39,161 1 39,161 0,179 0,683 

Erro 1746,545 8 218,318    

Total SQ 2841,431 17       

R2 = 0,38533 

Fonte: CERBARO, 2021. 
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O modelo de análise de variância para a remoção do fármaco mostrou que não 

se obteve fator influenciador, com coeficiente de determinação R2 0,38533, ou seja, 

indicando 38,54% da variabilidade dos dados. O valor de R2  sugere que esse modelo 

não seja o mais adequado para avaliação da resposta remoção do fármaco (R%). 

O diagrama de Pareto (Figura 17) para a resposta R%, mostra a significância 

dos efeitos sobre a resposta analisada. As barras são construídas com os valores dos 

efeitos (t) e possuem descrição que mostra a contribuição de cada fator sobre a 

resposta. 

 

Figura 17 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta à remoção do 
fármaco (R%) – 10 dias 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 
No diagrama observa-se novamente que não se obteve fatores que 

influenciaram na resposta. 

A Figura 18 apresenta os gráficos de superfície de resposta e curvas de 

contorno para a variável resposta remoção do fármaco (R%) em função da massa 

inicial da planta e concentração da amoxicilina. 
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Figura 18 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
remoção do fármaco (R%) - 10 dias em função da massa inicial e concentração da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

De acordo com a Figura 18, pode-se observar que mesmo sem fator 

influenciador houve remoção, com concentrações de amoxicilina entre 3 ,5 a 10,0 mg 

L-1, e massa inicial da planta acima de 7,0 g. A Equação 5 apresenta o modelo 

quadrático da remoção do fármaco em função das variáveis massa da planta e 

concentração da amoxicilina  

R%= - 201,03 + 28,47*x - 1,28*x2 + 9,95*y - 0,04*y2 - 0,54*xy (Eq. 5) 

Em que, y é massa da planta e x é concentração da amoxicilina.  

A Figura 19 apresenta gráficos de superfície de resposta e curvas de contorno 

para a variável resposta remoção do fármaco (R%) em função do pH da solução e 

concentração da amoxicilina. 

 
Figura 19 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

remoção do fármaco (R%) - 10 dias em função do pH da solução e concentração da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

De acordo com a  Figura 19 pode-se observar que mesmo sem fator influenciador 

se obteve remoção, com concentrações de amoxicilina entre 4,0 a 9,0 mg L-1. Ainda 
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tem-se um destaque para o valor de pH acima 6,5. A Equação 6 do modelo quadrático 

da remoção do fármaco em função das variáveis valor de pH na solução e 

concentração da amoxicilina está apresentada a seguir. 

R%: - 201,03 + 28,47*x - 1,28*x2 + 27,45*y - 0,70*y2 - 0,54*10,0*x - 1,26*xy (Eq. 6) 

 

Em que, y é o valor de pH na solução e x é concentração da amoxicilina.  

Para as respostas de estresse da planta (Ca e Cb) observou-se pelo planejamento 

experimental que não houve influência significativa das variáveis independentes em 

relação a variável dependente clorofila a e b. Para Ca o valor do coeficiente R2 foi de 

0,48477, e para Cb  0,28571. Os valores são baixos, sugerindo a não linearidade dos 

dados, além de apresentar valores de p>0,05. Resultados das clorofilas no apêndice 

(apêndice B.a e B.b).  

Em se tratando de tolerância, as variáveis independentes influenciaram nas 

repostas de massa seca e número de frondes. 

Para a massa seca,  observa-se no modelo de análise que a variável 

independente massa da planta apresentou-se significativa (p<0,014) e coeficiente de 

determinação R2=0,62456, indicando que 62,46% da variabilidade dos dados podem 

ser explicados por esse modelo. O valor de R2  sugere que esse modelo, possui alguns 

pontos fora do plano de curvatura, podendo não ser o mais adequado para avaliação. 

Resultados no apêndice (apêndice B.c). Quanto maior a quantidade de massa da 

planta (testemunha MS: 0,018 g) e maior a concentração de amoxicilina, tem-se mais 

quantidade de massa seca, também foi observado que quanto maior a quantidade da 

massa inicial da planta e menor o valor de pH, tem-se mais quantidade de massa 

seca. 

Em relação ao número de frondes, observa-se no modelo de análise, as 

variáveis concentração da amoxicilina e pH na solução apresentaram influência 

significativa, onde a concentração da amoxicilina apresentando um valor de p<0,010 

e pH na solução p<0,003, com coeficiente de determinação R2=0,83275, ou seja, 

indicando que 83,28% da variabilidade dos dados podem ser explicados por esse 

modelo. Quanto maior a quantidade de massa e menor concentração de amoxicilina 

maior clonagem de frondes, (testemunha NF:7), também é observado que variações 

de valores de pH e de concentração de amoxicilina influenciam na clonagem das 
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frondes. Além da influência de valores altos de pH, acima de 8,0, e de baixa  

quantidade de massa inicial da planta. Resultados no apêndice (apêndice B.d). 

5.2.3 Análise estatística do período de 15 dias 

Na avaliação das variáveis independentes concentração de amoxicilina no meio 

(A), massa inicial da planta (M) e pH da solução (pH), no período de 15 dias de contato, 

obteve-se os resultados apresentados na Tabela 10 para remoção do fármaco (R%), 

clorofila a (Ca), clorofila b (Cb), massa seca (MS) e número de frondes (NF). 

 
Tabela 10 - Dados para realização da análise estatística do período de 15 dias 

Amostra A (mg L-1) M (g)  pH R% Ca (mg g-1) Cb (mg g-1)  MS (g) NF 

1 3,8 7,3 5,9 48,90 15,14 7,64 0,016 -5 

2 3,8 7,3 8,1 46,00 18,12 7,04 0,018 5 

3 3,8 12,7 5,9 52,30 22,58 9,04 0,024 -21 

4 3,8 12,7 8,1 46,00 20,99 8,09 0,021 -7 

5 8,2 7,3 5,9 22,60 21,05 8,05 0,011 -23 

6 8,2 7,3 8,1 23,60 21,08 8,18 0,015 -12 

7 8,2 12,7 5,9 32,00 20,35 8,51 0,023 -27 

8 8,2 12,7 8,1 25,00 20,34 8,55 0,029 4 

9 2,0 10,0 7,0 0,00 20,34 8,58 0,022 1 

10 10,0 10,0 7,0 20,00 19,44 11,70 0,021 -11 

11 6,0 5,0 7,0 37,40 19,29 11,35 0,006 -6 

12 6,0 15,0 7,0 38,00 19,38 11,59 0,024 -34 

13 6,0 10,0 5,0 33,00 14,24 5,61 0,016 -59 

14 6,0 10,0 9,0 36,70 14,29 5,63 0,018 4 

15 6,0 10,0 7,0 38,70 14,31 5,64 0,014 -11 

16 6,0 10,0 7,0 27,00 13,48 5,15 0,018 -14 

17 6,0 10,0 7,0 36,00 13,55 5,20 0,018 -1 

18 6,0 10,0 7,0 34,00 13,67 5,12 0,011 -11 
Fonte: CERBARO, 2021. 

Conforme as condições utilizadas no processo estudado, a porcentagem de 

remoção do fármaco (R%) variou de 0,00% a 52,30% (amostras 9 e 3, 

respectivamente), para o estresse da planta foi observado para clorofila a (Ca) variação 

de 13,48 mg g-1 a 22,58 mg g-1   (amostra 16 e 3, respectivamente)  e clorofila b (Cb) 

variação de 5,12 mg g-1 a 11,59 mg g-1 (amostras 18 e 12, respectivamente), para a 

tolerância (MS) variação de 0,006 g a 0,029 g  (amostras 11 e 8, respectivamente) e 

para tolerância (NF) -59 a 5 (amostras 13 e 2, respectivamente).   
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 Nesses 15 dias (média das testemunhas Ca: 18,15 mg g-1) observa-se um 

aumento do estresse da planta a partir do aumento da concentração da amoxicilina. 

Contudo em uma das amostras centrais com concentração igual a 6,0 mg L-1 ,tem-se 

Ca = 13,48 mg g-1 . 

Para a clorofila b (média das testemunhas Cb: 7,10 mg g-1), observa-se o mesmo 

comportamento, aumento do estresse da planta a partir do aumento da concentração 

da amoxicilina. Porém também em concentração 6,0 mg L-1 tem-se redução, Cb = 5,12 

mg g-1.  

Para a tolerância, (média das testemunhas MS: 0,019 g), pode-se observar que 

em M= 5g se obteve MS=0,006 g, assim, a amostra de menor massa inicial também 

apresentou a menor massa seca, se observa aumento da massa seca a partir do 

aumento da massa inicial da planta.  

Já com o número de frondes (média das testemunhas NF: -0,5), observa-se que 

a maioria das amostras tiveram resultados negativos, ou seja, indicam a mortalidade 

da planta. Apenas amostras 2, 8, 9, e 14 com NF=5, 4,1 e 4 respectivamente, são 

positivas, ou seja, indicando a clonagem de frondes. 

Foi realizada uma análise estatística para obter a estimativa dos efeitos dos 

fatores avaliados no processo com as variáveis dependentes (resposta): remoção de 

fármaco (R%), estresse (clorofila Ca e Cb), e tolerância (MS e NF). 

Na Tabela 11 podem-se observar os coeficientes de regressão, interações com 

parâmetros significativos e não significativos, também o erro dos efeitos e dos 

coeficientes, além do valor de p, para a variável de resposta remoção do antibiótico. 

Na análise foram considerados os fatores significativos para o intervalo de confiança 

de 95% (p<0,05). 

 
Tabela 11 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta remoção do fármaco 
(R%) - 15 dias 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 34,812 6,678 5,212 0,000 -3,670 3,512 

A (L) -7,341 7,024 -1,045 0,326 -5,935 3,373 

A (Q) -11,870 6,746 -1,759 0,116 1,030 3,482 

M (L) 2,060 6,965 0,295 0,774 2,301 3,263 

M (Q) 4,602 6,527 0,705 0,500 -0,579 3,512 

pH (L) -1,159 7,024 -0,165 0,872 1,581 3,373 

pH (Q) 3,163 6,746 0,468 0,651 0,925 4,746 

A (L) X M (L) 1,850 9,493 0,194 0,850 0,400 4,746 

A (L) X pH (L) 0,800 9,493 0,084 0,934 -1,425 4,746 
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M(L) X pH (L) -2,850 9,493 -0,300 0,771 -2,212 5,223 

Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 

Fonte: CERBARO, 2021. 

 

Observa-se na Tabela 12 que não se obteve fator influenciador para a resposta 

remoção do fármaco (R%). 

 

 
Tabela 12 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a Remoção (R%) – 15 dias 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 196,889 1 196,889 1,092 0,326 

A (Q) 558,026 1 558,025 3,095 0,116 

M (L) 15,777 1 15,777 0,087 0,774 

M (Q) 89,611 1 89,610 0,497 0,500 

pH (L) 4,913 1 4,913 0,027 0,872 

pH (Q) 39,630 1 39,630 0,219 0,651 

A (L) X M (L) 6,845 1 6,845 0,037 0,850 

A (L) X pH (L) 1,280 1 1,280 0,007 0,934 

M(L) X pH (L) 16,245 1 16,245 0,090 0,771 

Erro 1442,008 8 180,250    

Total SQ 2618,791 17       

R2= 0,4494 

Fonte: CERBARO, 2021. 

 

O modelo de análise de variância (Tabela 12) para a remoção do fármaco 

mostrou que não se obteve fator influenciador, com coeficiente de determinação R2= 

0,4494, ou seja, indicando 44,94% da variabilidade dos dados. O valor de R2  sugere 

que esse modelo não seja o mais adequado para avaliação da resposta (R%). 

O diagrama de Pareto (Figura 20) para a resposta (R%), mostra a significância 

dos efeitos sobre a resposta analisada. As barras são construídas com os valores dos 

efeitos (t) e possuem descrição que mostra a contribuição de cada fator sobre a 

resposta. 
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Figura 20 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta à remoção do 
fármaco (R%) – 15 dias 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

No diagrama observa-se novamente que não se obteve fatores que 

influenciaram na resposta. 

A Figura 21 apresenta os gráficos de superfície de resposta e curvas de 

contorno para a variável resposta remoção do fármaco em função da massa e da 

amoxicilina. 

 

 
Figura 21 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

remoção do fármaco (R%)- 15 dias em função da massa e concentração da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 
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Na Figura 21 é possível observar que mesmo sem fator influenciador se obteve 

remoção, com concentrações de amoxicilina em destaque entre 3,0 e 7,0 mg L-1 e 

massa da planta acima de 12g e abaixo de 8g. A Equação 7 é a equação do modelo 

da remoção do fármaco em função das variáveis massa inicial da planta e 

concentração de amoxicilina. 

R%= 78,87 + 10,33*x - 1,22*x2 - 3,50*y + 0,31*y2 + 0,15*xy        (Eq. 7) 
 

Em que y é massa da planta e x é concentração da amoxicilina.  

A Figura 22 apresenta gráficos de superfície de resposta e curvas de contorno 

para a variável resposta remoção do fármaco em função do pH da solução e 

concentração da amoxicilina. 

 
Figura 22 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

(R%) - 15 dias em função do pH da solução e concentração da amoxicilina 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 
Observa-se na Figura 22 que mesmo sem fator influenciador se obteve 

remoção, com concentrações de amoxicilina em destaque entre 3,0 e 7,0 mg L-1 , e 

pH da solução abaixo de 6,5 e acima 8,0. A Equação 8 é a equação do modelo em 

função das variáveis pH da solução e concentração da amoxicilina. 

R%= 78,87 + 10,33*x - 1,22*x2 - 15,02*y + 1,30*y2 + 0,15*10,0*x + 0,16*xy (Eq. 8) 

Em que y é pH da solução e x é concentração da amoxicilina.  

Para as respostas de estresse da planta (Ca e Cb), observou-se pelo 

planejamento experimental que houve influência significativa das variáveis 

independentes. Em relação a variável dependente clorofila a, as variáveis 

concentração da amoxicilina (A) e massa inicial da planta (M) apresentam o valor de 

p<0,05, e coeficiente de determinação R2= 0,79824, indicando 79,82% da 
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variabilidade dos dados pode ser explicado por esse modelo. O valor apresentado em 

R2 sugere que esse modelo pode ser adequado para avaliação da Ca. A variável  

quantidade da massa mantém destaque em valores médios entre 6,0 e 12,0g, assim 

como a concentração de amoxicilina entre 4,0 e 8,0 mg L-1 ocorrendo a remoção de 

amoxicilina. Resultados da clorofila a no apêndice (apêndice C.a). 

Para a clorofila b, observa-se no modelo de análise uma grande influência da 

concentração de amoxicilina e massa inicial da planta. Sendo que o valor de p para 

massa da planta (p=0,000) e concentração de amoxicilina (p=0,000), com coeficiente 

de determinação R2=0,95085, indicando 95,09% da variabilidade dos dados pode ser 

explicado por esse modelo. O valor de R2  sugere que esse modelo pode ser adequado 

para avaliação da Cb. A quantidade de massa entre 6,0 e 12g e valores de 

concentração de amoxicilina entre 3,0 e 9,0 mg L-1 ocorrendo remoção do fármaco. 

Resultados da clorofila b no apêndice (apêndice C.b). 

Em se tratando de tolerância, as variáveis independentes influenciaram nas 

respostas massa seca e número de frondes. 

Para a massa seca, observa- se no modelo de análise a influência significativa 

das variáveis independentes concentração de amoxicilina e massa inicial da planta, 

apresentando valores de p para M (p=0,000) e A (p=0,017) e coeficiente de 

determinação R2= 0,88264, indicando que 88,27% da variabilidade dos dados pode 

ser explicado por esse modelo. O valor apresentado em R2 sugere que esse modelo 

pode ser adequado para avaliação da MS. Quanto maior a concentração de 

amoxicilina e maior quantidade de massa inicial da planta tem-se maior quantidade 

de massa seca (testemunha: 0,019 g). Quanto maior a quantidade de massa inicial da 

planta (independentemente do valor de pH da solução) tem-se maior quantidade de 

massa seca. Resultado para massa seca no apêndice (apêndice C.c). 

Em relação ao número de frondes no modelo de análise observamos a influência 

significativa da variável pH da solução, apresentando valor de p=0,000 e coeficiente 

de determinação R2=0,84412, indicando que 84,42% dos dados pode ser explicado 

por esse modelo. O valor apresentado em R2 sugere que esse modelo pode ser 

adequado para avaliação de NF. Quanto menor a quantidade de massa inicial da 

planta e menor a concentração de amoxicilina, maior a clonagem de frondes 

(testemunha: -0,5). Em relação ao pH, quanto mais alto o pH (independentemente o 

valor de amoxicilina) há variação de número de frondes. Resultados no apêndice 

(apêndice C.d). 
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5.3 Cinética 

Para o estudo cinético foi trabalhado com solução inicial de amoxicilina em 

concentração 2,0 mg L-1, com pH 7,0 e massa 5,0 g, conforme resultado otimizado do 

planejamento experimental. Para a análise inicial os dados obtidos para a planta não  

exposta ao antibiótico está apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13 – Amostra da planta sem contato do antibiótico 

pH M (g) MS (g) Ca(mg g-1) Cb(mg g-1) 

7,0 5,0207 0,1796 25,36 66,30 

Fonte: CERBARO, 2021. 

Nessa etapa, sem contato da amoxicilina, obteve-se a massa seca aproximada 

0,18 g, clorofila a 25,36 mg g-1 e clorofila b 66,30 mg g-1. Nota-se varição nas 

concentraçoes de clorofila do planejamento experimental com os da cinética, devido 

a sazonalidade dos dias das coletas, sendo que no momento do planejamento 

experimental as análises foram realizadas em período de clima quente, sem chuva. 

Já as amostras retiradas para realização da cinética o clima estava há vários dias com 

chuva o que modifica o estresse da planta. 

Para a cinética as análises foram realizadas em 10 dias e os resultados estão 

apresentados na Figura 23. 
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Figura 23 - Gráfico para avaliação da cinética 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

Considerando os dados obtidos na cinética, observa-se uma remoção de 

aproximadamente 88% de amoxicilina ao final do tempo estudado. De acordo com 

estudo em DHIR (2019), algumas plantas como as pantanosas conseguem remover 

fármacos como amoxicilina, exemplos como Typha e Phragmites. S. validus tem 

potencial de 20 a 50%. 

Ao longo dos 10 dias não observou-se variação de pH e nem grandes variações 

das clorofilas a e b. Dessa forma, observa-se que existem condições em que a Lemna 
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tem um bom potencial de remoção de fármacos do meio, como o antibiótico 

amoxicilina, não causando estresse para a planta.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi a avaliação do comportamento e a eficácia 

da planta Lemna minor como potencial fitorremediador em meio aquoso contaminado 

pelo antibiótico amoxicilina. 

Diante dos testes realizados a planta se mostrou resistente durante o processo, 

sendo exposta a concentrações variadas de amoxicilina, além de estar em 

temperatura ambiente passando por variações climáticas.    

Em relação a remoção do fármaco no período de 05 dias observou-se variação 

entre 18 e 92%. No período de 10 dias, observou-se variação de 0 a 56% de remoção 

da amoxicilina e no período de 15 dias, houve variação de 0 a 52% de remoção. 

Para o estresse (clorofila a e b) observou-se um aumento do estresse a partir do 

aumento da concentração da amoxicilina, porém em baixas concentrações se obteve 

bom resultado nos períodos de 05, 10 e 15 dias.  

Para a tolerância (massa seca e número de frondes), também nos três períodos, 

foi possível observar a influência da massa inicial da planta para essa variável, quanto 

maior a quantidade de massa da planta mais se obteve massa seca. Para o número 

de frondes observou-se que altas concentrações de amoxicilina influenciam na 

mortalidade das mesmas, contudo observou-se um crescimento relativo em baixas 

concentrações do antibiótico.  

No estudo cinético, foi possível observar que devido a sazonalidade dos dias de 

coleta houve variação nas concentrações das clorofilas em relação ao experimento 

inicial, mas não houve variação entre elas. Em 10 dias de análises observou-se 

remoção aproximada de 88% de amoxicilina, e também não se obteve variação de 

pH. 

Dessa forma, foi possível concluir que em um processo de tratamento da água 

contaminada com amoxicilina, a Lemna apresenta bons resultados considerando a  

capacidade de absorção e em baixas concentrações do antibiótico, possui uma 

tolerância bastante significativa com pouco estresse. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A.a 

Tabela 14 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta a clorofila a – 05 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 23,862 3,082 7,741 0,000 23,862 3,082 

A (L) 5,745 3,242 1,771 0,114 2,872 1,621 

A (Q) -0,784 3,114 -0,251 0,807 -0,392 1,557 

M (L) 2,010 3,215 0,625 0,549 1,005 1,607 

M (Q) -1,379 3,012 -0,457 0,659 -0,689 1,506 

pH (L) 2,178 3,242 0,671 0,520 1,089 1,621 

pH (Q) 0,531 3,114 0,170 0,868 0,265 1,557 

A (L) X M (L) -3,602 4,381 -0,822 0,434 -1,801 2,190 

A (L) X pH (L) -3,637 4,381 -0,830 0,430 -1,818 2,190 

M(L) X pH (L) 3,597 4,381 0,820 0,435 1,798 2,190 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021. 
 

 
Tabela 15 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a clorofila a – 05 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 120,564 1 120,564 3,139 0,114 

A (Q) 2,437 1 2,437 0,063 0,807 

M (L) 15,009 1 15,009 0,390 0,549 

M (Q) 8,045 1 8,045 0,209 0,659 

pH (L) 17,339 1 17,339 0,451 0,520 

pH (Q) 1,117 1 1,117 0,029 0,868 

A (L) X M (L) 25,956 1 25,956 0,675 0,434 

A (L) X pH (L) 26,462 1 26,462 0,689 0,430 

M(L) X pH (L) 25,884 1 25,884 0,674 0,435 

Erro 307,219 8 38,402   

Total SQ 551,725 17       
R2=0,44317 
Fonte: CERBARO, 2021. 
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Figura 24 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta a clorofila a – 05 

dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 
 
Figura 25 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

clorofila a - 05 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 
 

  
 

 
         

 
 
 



 66 

 
 
Figura 26 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

clorofila a - 05 dias em função do pH da solução e concentração da amoxicilina. 

 

 
Fonte: CERBARO, 2021. 

 

Ca: - 3,61 + 10,57*x - 0,08*x2 - 3,63*y + 0,21*y2 - 0,30*10,0*x -0,75*xy (Eq. 9) 
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APÊNDICE A.b 

Tabela 16 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta clorofila b – 05 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p 

Coeficiente
s 

Erro 
Coeficient

e 

Média 12,677 2,222 5,703 0,000 12,677 2,222 

A (L) 3,770 2,338 1,612 0,145 1,885 1,169 

A (Q) -0,109 2,245 -0,048 0,962 -0,054 1,122 

M (L) -0,060 2,318 -0,026 0,979 -0,030 1,159 

M (Q) -0,668 2,172 -0,307 0,766 -0,334 1,086 

pH (L) 2,090 2,338 0,894 0,397 1,045 1,169 

pH (Q) 3,490 2,245 1,554 0,158 1,745 1,122 

A (L) X M (L) -8,205 3,159 -2,596 0,031 -4,102 1,579 

A (L) X pH (L) -4,165 3,159 -1,318 0,223 -2,082 1,579 

M(L) X pH (L) 4,190 3,159 1,326 0,221 2,095 1,579 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021. 
 

 

Tabela 17 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a clorofila b – 05 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

Amoxicilina (L) 51,921 1 51,921 2,600 0,145 

Amoxicilina (Q) 0,047 1 0,047 0,002 0,962 

Massa (L) 0,013 1 0,013 0,000 0,979 

Massa (Q) 1,892 1 1,892 0,094 0,766 

pH (L) 15,963 1 15,963 0,799 0,397 

pH (Q) 48,234 1 48,234 2,415 0,158 

A (L) X M (L) 134,644 1 134,644 6,742 0,031 

A (L) X pH (L) 34,694 1 34,694 1,737 0,223 

M(L) X pH (L) 35,112 1 35,112 1,758 0,221 

Erro 159,744 8 19,968   

Total SQ 494,430 17       
R2=0,67691 
Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 27 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta a clorofila b – 05 
dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 

Figura 28 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
clorofila b - 05 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

Cb: 38,46 + 13,92*x - 0,01*x2 + 0,11*y - 0,04*y2 - 0,69*xy (Eq. 10) 
 

               

 

 
 
Figura 29 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

clorofila b - 05 dias em função do pH da solução e concentração da amoxicilina. 
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Fonte: CERBARO, 2021 

 
 

Cb: 38,46 + 13,92*x - 0,01*x2 - 21,13*y + 1,44*y2 - 0,69*10,0*x - 0,86*xy (Eq. 11) 
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APÊNDICE A.c 

Tabela 18 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta massa seca – 05 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 0,024 0,000 28,695 0,000 0,024 0,000 

A (L) 0,001 0,000 1,728 0,122 0,000 0,000 

A (Q) 0,000 0,000 0,977 0,356 0,000 0,000 

M (L) 0,013 0,000 15,141 0,000 0,006 0,000 

M (Q) -0,000 0,000 -0,259 0,801 -0,000 0,000 

pH (L) -0,000 0,000 -0,890 0,399 -0,000 0,000 

pH (Q) 0,000 0,000 0,202 0,844 0,000 0,000 

A (L) X M (L) 0,002 0,001 2,027 0,077 0,001 0,000 

A (L) X pH (L) -0,000 0,001 -0,496 0,632 -0,000 0,000 

M(L) X pH (L) -0,002 0,001 -1,738 0,120 -0,001 0,000 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 19 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta massa seca – 05 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 0,000 1 0,000 2,988 0,122 

A (Q) 0,000 1 0,000 0,956 0,356 

M (L) 0,000 1 0,000 229,278 0,000 

M (Q) 0,000 1 0,000 0,067 0,801 

pH (L) 0,000 1 0,000 0,793 0,399 

pH (Q) 0,000 1 0,000 0,041 0,844 

A (L) X M (L) 0,000 1 0,000 4,112 0,077 

A (L) X pH (L) 0,000 1 0,000 0,246 0,632 

M(L) X pH (L) 0,000 1 0,000 3,021 0,120 

Erro 0,000 8 0,000   

Total SQ 0,000 17       
R2=0,96796 

Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 30 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta massa seca – 
05 dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

Figura 31 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de 
resposta massa seca - 05 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

MS: - 0,01 - 0,00*x + 0,00*x2 + 0,00*y - 0,00*y2 + 0,00*xy   (Eq. 12) 
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Figura 32 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
peso seco - 05 dias em função do pH da solução e da massa da planta. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

MS: - 0,02 + 0,00*x - 0,00*x2 + 0,00*y - 0,00*y2 - 0,00*xy (Eq. 13) 
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APÊNDICE A.d 

Tabela 20 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta número de frondes – 05 
dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p 

Coeficiente
s 

Erro 
Coeficient

e 

Média -4,167 4,158 -1,002 0,345 -4,167 4,158 

A (L) -15,952 4,374 -3,646 0,006 -7,976 2,187 

A (Q) 4,281 4,201 1,019 0,337 2,140 2,100 

M (L) -0,977 4,337 -0,225 0,827 -0,488 2,168 

M (Q) 7,554 4,064 1,858 0,100 3,777 2,032 

pH (L) -2,090 4,374 -0,477 0,645 -1,045 2,187 

pH (Q) 1,861 4,201 0,443 0,669 0,930 2,100 

A (L) X M (L) -8,000 5,911 -1,353 0,212 -4,000 2,955 

A (L) X pH (L) 10,500 5,911 1,776 0,113 5,250 2,955 

M(L) X pH (L) -9,500 5,911 -1,607 0,146 -4,750 2,955 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 21 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta número de frondes – 05 dias. 

Fatores 
 

SQ G QM F P 

A (L)  929,595 1 929,595 13,299 0,006 

A (Q)  72,597 1 72,597 1,038 0,337 

M (L)  3,547 1 3,546 0,050 0,827 

M (Q)  241,450 1 241,450 3,454 0,100 

pH (L)  15,964 1 15,963 0,228 0,645 

pH (Q)  13,724 1 13,724 0,196 0,669 

A (L) X M (L)  128,000 1 128,000 1,831 0,212 

A (L) X pH (L)  220,500 1 220,500 3,154 0,113 

M(L) X pH (L)  180,500 1 180,500 2,582 0,146 

Erro  559,156 8 69,894   

Total SQ  2300,444 17       

R2=0,75694 

Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 33 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta número de 
frondes – 05 dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

Figura 34 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
número de frondes - 05 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 
 
 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

NF: 70,24 - 17,38*x + 0,44*x2 + 4,69*y + 0,51*y2 - 0,67*xy (Eq. 14) 
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Figura 35 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
número de frondes - 05 dias em função do pH da solução e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

NF: 70,24 - 17,38*x + 0,44*x2 - 8,74*y + 0,76*y2 - 0,67*10,0*x + 2,16*xy   (Eq. 15) 
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APÊNDICE B.a 

Tabela 22 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta clorofila a – 10 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 15,452 2,457 6,288 0,000 15,452 2,457 

A (L) 3,473 2,584 1,343 0,215 1,736 1,292 

A (Q) 4,775 2,482 1,923 0,090 2,387 1,241 

M (L) 1,175 2,562 0,458 0,658 0,587 1,281 

M (Q) 2,955 2,401 1,230 0,253 1,477 1,200 

pH (L) -2,194 2,584 -0,848 0,420 -1,097 1,292 

pH (Q) 1,811 2,482 0,729 0,486 0,905 1,241 

A (L) X M (L) 1,490 3,492 0,426 0,680 0,745 1,746 

A (L) X pH (L) -1,590 3,492 -0,455 0,661 -0,795 1,746 

M(L) X pH (L) 1,450 3,492 0,415 0,688 0,725 1,746 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
Tabela 23 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a clorofila a – 10 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 44,065 1 44,065 1,806 0,215 

A (Q) 90,312 1 90,312 3,701 0,090 

M (L) 5,128 1 5,128 0,210 0,658 

M (Q) 36,939 1 36,939 1,513 0,253 

pH (L) 17,584 1 17,584 0,720 0,420 

pH (Q) 12,988 1 12,988 0,532 0,486 

A (L) X M (L) 4,440 1 4,440 0,181 0,680 

A (L) X pH (L) 5,056 1 5,056 0,207 0,661 

M(L) X pH (L) 4,205 1 4,205 0,172 0,688 

Erro 195,191 8 24,398   

Total SQ 378,840 17       
R2=0,48477 
Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 36 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta a clorofila a – 10 
dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
 
Figura 37 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

clorofila a - 10 dias em função da massa da planta  e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
Ca: 101,03 - 4,08*x + 0,49*x2 - 6,29*y + 0,20*y2 + 0,12*xy   (Eq. 16) 
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Figura 38 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
clorofila a - 10 dias em função do valor do pH na solução e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
Ca: 101,03 - 4,08*x + 0,49*x2 -11,94*y + 0,74*y2 + 0,12*10,0*x - 0,32*xy 
  

(Eq. 17) 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 79 

APÊNDICE B.b 

Tabela 24 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta clorofila b – 10 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 11,182 1,900 5,883 0,000 11,182 1,900 

A (L) 0,903 1,999 0,451 0,663 0,451 0,999 

A (Q) 1,937 1,920 1,008 0,342 0,968 0,960 

M (L) 0,506 1,982 0,255 0,804 0,253 0,991 

M (Q) -0,345 1,857 -0,185 0,857 -0,172 0,928 

pH (L) -1,897 1,999 -0,949 0,370 -0,948 0,999 

pH (Q) 0,406 1,920 0,211 0,837 0,203 0,960 

A (L) X M (L) 2,317 2,701 0,857 0,415 1,158 1,350 

A (L) X pH (L) 0,012 2,701 0,004 0,996 0,006 1,350 

M(L) X pH (L) 0,532 2,701 0,197 0,848 0,266 1,350 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 25 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a clorofila b – 10 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 2,978 1 2,978 0,204 0,663 

A (Q) 14,860 1 14,860 1,017 0,342 

M (L) 0,951 1 0,951 0,065 0,804 

M (Q) 0,504 1 0,504 0,034 0,857 

pH (L) 13,152 1 13,152 0,900 0,370 

pH (Q) 0,654 1 0,654 0,044 0,837 

A (L) X M (L) 10,741 1 10,741 0,735 0,415 

A (L) X pH (L) 0,000 1 0,000 0,000 0,996 

M(L) X pH (L) 0,567 1 0,567 0,038 0,848 

Erro 116,792 8 14,599   

Total SQ 163,507 17       
R2=0,28571 

Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 39 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta a clorofila b – 10 
dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
Figura 40 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
clorofila b - 10 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
Cb: 46,20 - 4,16*x + 0,20*x2 - 1,23*y - 0,02*y2 + 0,19*xy (Eq. 18) 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 81 

Figura 41 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
clorofila b - 10 dias em função do valor de pH na solução e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
 

Cb: 46,20 - 4,16*x + 0,20*x2 -4,12*y + 0,16*y2 + 0,19*10,0*x + 0,00*xy (Eq. 19) 
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APÊNDICE B.c 

Tabela 26 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta massa seca – 10 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 0,021 0,002 7,769 0,000 0,021 0,002 

A (L) 0,003 0,002 1,242 0,249 0,001 0,001 

A (Q) 0,001 0,002 0,545 0,600 0,000 0,001 

M (L) 0,008 0,002 3,127 0,014 0,004 0,001 

M (Q) 0,000 0,002 0,107 0,916 0,000 0,001 

pH (L) -0,002 0,002 -0,731 0,485 -0,001 0,001 

pH (Q) 0,000 0,002 0,031 0,975 0,000 0,001 

A (L) X M (L) -0,002 0,003 -0,520 0,616 -0,001 0,001 

A (L) X pH (L) 0,001 0,003 0,366 0,723 0,000 0,001 

M(L) X pH (L) -0,003 0,003 -0,854 0,417 -0,001 0,001 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 27 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta massa seca – 10 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 0,000 1 0,000 1,543 0,249 

A (Q) 0,000 1 0,000 0,297 0,600 

M (L) 0,000 1 0,000 9,780 0,014 

M (Q) 0,000 1 0,000 0,011 0,916 

pH (L) 0,000 1 0,000 0,534 0,485 

pH (Q) 0,000 1 0,000 0,000 0,975 

A (L) X M (L) 0,000 1 0,000 0,271 0,616 

A (L) X pH (L) 0,000 1 0,000 0,134 0,723 

M(L) X pH (L) 0,000 1 0,000 0,731 0,417 

Erro 0,000 8 0,000   

Total SQ 0,000 17       
R2=0,62456 

Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 42 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta massa seca – 
10 dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
 
Figura 43 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

massa seca - 10 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
MS: - 0,02 - 0,00*x + 0,00*x2 + 0,00*y + 0,00*y2 - 0,00*xy (Eq. 20) 
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Figura 44 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
massa seca - 10 dias em função do pH na solução e massa da planta. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
 
MS: - 0,02 + 0,00*x + 0,00*x2 + 0,00*y + 0,00*y2 - 0,00*6,0*x + 0,00*6,0*y - 0,00*xy (Eq. 21) 
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APÊNDICE B.d 

Tabela 28 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta número de frondes – 10 
dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média -17,226 3,932 -4,380 0,002 -17,226 3,932 

A (L) -13,874 4,136 -3,354 0,010 -6,937 2,068 

A (Q) 5,061 3,972 1,273 0,238 2,530 1,986 

M (L) 0,354 4,102 0,086 0,933 0,177 2,051 

M (Q) 3,417 3,843 0,889 0,399 1,708 1,921 

pH (L) 16,960 4,136 4,100 0,003 8,480 2,068 

pH (Q) 8,993 3,972 2,263 0,053 4,496 1,986 

A (L) X M (L) -5,750 5,590 -1,028 0,333 -2,875 2,795 

A (L) X pH (L) 5,750 5,590 1,028 0,333 2,875 2,795 

M(L) X pH (L) -11,250 5,590 -2,012 0,078 -5,625 2,795 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 
 

 
Tabela 29 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta número de frondes – 10 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 703,182 1 703,182 11,249 0,010 

A (Q) 101,433 1 101,433 1,622 0,238 

M (L) 0,465 1 0,465 0,007 0,933 

M (Q) 49,414 1 49,414 0,790 0,399 

pH (L) 1050,774 1 1050,774 16,810 0,003 

pH (Q) 320,302 1 320,302 5,124 0,053 

A (L) X M (L) 66,125 1 66,125 1,057 0,333 

A (L) X pH (L) 66,125 1 66,125 1,057 0,333 

M (L) X pH (L) 253,125 1 253,125 4,049 0,078 

Erro 500,050 8 62,506   

Total SQ 2989,778 17       
R2=0,83275 
Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 45 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta número de 
frondes – 10 dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 
Figura 46 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

número de frondes - 10 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

NF: 59,71 - 12,90*x + 0,52*x2 + 11,53*y + 0,23*y2 - 0,48*xy (Eq. 22) 
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Figura 47 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
número de frondes - 10 dias em função do pH na solução e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

NF: 59,71 - 12,90*x + 0,52*x2 - 32,50*y + 3,71*y2 - 0,48*10,0*x + 1,18*xy  (Eq. 23) 

 
 

Figura 48 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
número de frondes - 10 dias em função do pH na solução e massa da planta. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
 

NF: 59,71 + 11,53*x + 0,23*x2 - 32,50*y + 3,71*y2 - 0,48*6,0*x + 1,18*6,0*y - 1,89*xy  (Eq. 24) 
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APÊNDICE C.a 

Tabela 30 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta clorofila a – 15 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 14,005 1,057 13,244 0,000 14,005 1,057 

A (L) 0,595 1,112 0,535 0,606 0,297 0,556 

A (Q) 4,456 1,068 4,171 0,003 2,228 0,534 

M (L) 1,216 1,103 1,102 0,302 0,608 0,551 

M (Q) 3,941 1,033 3,813 0,005 1,970 0,516 

pH (L) 0,205 1,112 0,184 0,858 0,102 0,556 

pH (Q) 1,053 1,068 0,986 0,352 0,526 0,534 

A (L) X M (L) -2,937 1,503 -1,954 0,086 -1,468 0,751 

A (L) X pH (L) -0,342 1,503 -0,227 0,825 -0,171 0,751 

M(L) X pH (L) -1,152 1,503 -0,766 0,465 -0,576 0,751 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 

Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 31 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a clorofila a – 15 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 1,297 1 1,297 0,287 0,606 

A (Q) 78,650 1 78,650 17,402 0,003 

M (L) 5,495 1 5,495 1,216 0,302 

M (Q) 65,708 1 65,708 14,538 0,005 

pH (L) 0,154 1 0,154 0,034 0,858 

pH (Q) 4,394 1 4,394 0,972 0,352 

A (L) X M (L) 17,257 1 17,257 3,818 0,086 

A (L) X pH (L) 0,234 1 0,234 0,051 0,825 

M(L) X pH (L) 2,656 1 2,656 0,587 0,465 

Erro 36,155 8 4,519   

Total SQ 179,205 17       
R2=0,79824 
Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 49 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta a clorofila a – 15 
dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

Figura 50 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

clorofila a - 15 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 

Fonte: CERBARO, 2021 
 

Ca: 43,83 - 2,42*x + 0,46*x2 - 2,33*y + 0,27*y2 - 0,24*xy   (Eq. 25) 
 

    

 

 

  



 90 

Figura 51 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
clorofila a - 15 dias em função do pH e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

Ca= 43,83 - 2,42*x + 0,46*x2 - 3,63*y + 0,43*y2 - 0,24*10,0*x - 0,07*x*y (Eq. 26) 
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APÊNDICE C.b 

Tabela 32 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta clorofila b – 15 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 5,226 0,325 16,078 0,000 5,226 0,325 

A (L) 0,979 0,341 2,863 0,021 0,489 0,170 

A (Q) 2,790 0,328 8,500 0,000 1,395 0,164 

M (L) 0,501 0,339 1,478 0,177 0,250 0,169 

M (Q) 3,472 0,317 10,930 0,000 1,736 0,158 

pH (L) -0,183 0,341 -0,537 0,605 -0,091 0,170 

pH (Q) 0,056 0,328 0,171 0,867 0,028 0,164 

A (L) X M (L) -0,405 0,462 -0,876 0,406 -0,202 0,231 

A (L) X pH (L) 0,430 0,462 0,930 0,379 0,215 0,231 

M(L) X pH (L) -0,110 0,462 -0,238 0,817 -0,055 0,231 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 

Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 33 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta a clorofila b – 15 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 3,501 1 3,501 8,201 0,021 

A (Q) 30,847 1 30,847 72,252 0,000 

M (L) 0,933 1 0,933 2,186 0,177 

M (Q) 51,006 1 51,006 119,472 0,000 

pH (L) 0,123 1 0,123 0,289 0,605 

pH (Q) 0,012 1 0,012 0,029 0,867 

A (L) X M (L) 0,328 1 0,328 0,768 0,406 

A (L) X pH (L) 0,369 1 0,369 0,866 0,379 

M(L) X pH (L) 0,024 1 0,024 0,056 0,817 

Erro 3,415 8 0,426   

Total SQ 81,414 17       
R2=0,95805 
Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 52 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta a clorofila b – 15 
dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 
Figura 53 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

clorofila b - 15 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

Cb= 39,27 - 3,51*x + 0,28*x2 - 4,33*y + 0,23*y2 - 0,03*xy Eq. (27) 
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Figura 54 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
clorofila b - 15 dias em função do pH e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 

 

Cb= 39,27 - 3,51*x + 0,28*x2 - 0,75*y + 0,02*y2 - 0,03*10,0*x + 0,08*xy  (Eq. 28) 
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APÊNDICE C.c 

Tabela 34 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta massa seca – 15 dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média 0,016 0,001 11,636 0,000 0,016 0,001 

A (L) -0,000 0,001 -0,191 0,853 -0,000 0,000 

A (Q) 0,004 0,001 2,990 0,017 0,002 0,000 

M (L) 0,009 0,001 6,541 0,000 0,004 0,000 

M (Q) 0,000 0,001 0,123 0,904 0,000 0,000 

pH (L) 0,001 0,001 1,277 0,237 0,000 0,000 

pH (Q) 0,001 0,001 1,220 0,256 0,000 0,000 

A (L) X M (L) 0,003 0,001 1,977 0,083 0,001 0,000 

A (L) X pH (L) 0,002 0,001 1,293 0,232 0,001 0,000 

M(L) X pH (L) -0,001 0,001 -0,532 0,608 -0,000 0,000 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 

Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 35 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta massa seca – 15 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 0,000 1 0,000 0,036 0,853 

A (Q) 0,000 1 0,000 8,944 0,017 

M (L) 0,000 1 0,000 42,795 0,000 

M (Q) 0,000 1 0,000 0,015 0,904 

pH (L) 0,000 1 0,000 1,632 0,237 

pH (Q) 0,000 1 0,000 1,490 0,256 

A (L) X M (L) 0,000 1 0,000 3,911 0,083 

A (L) X pH (L) 0,000 1 0,000 1,672 0,232 

M(L) X pH (L) 0,000 1 0,000 0,283 0,608 

Erro 0,000 8 0,000   

Total SQ 0,000 17       
R2=0,88264 
Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 55 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta massa seca – 
15 dias.

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 

Figura 56 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
massa seca - 15 dias em função da massa da planta e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 
MS= 0,07 - 0,01*x + 0,00*x2 + 0,00*y + 0,00*y2 + 0,00*xy   (Eq. 29) 
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Figura 57 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
massa seca - 15 dias em função do pH da solução e massa da planta. 

 

Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

MS= 0,07 + 0,00*x + 0,00*x2 - 0,01*y + 0,00*y2 + 0,00*6,0*x + 0,00*6,0*y - 0,00*xy   (Eq. 30) 

 
Figura 58 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 

massa seca - 15 dias em função do pH e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 

MS: 0,07 - 0,01*x + 0,00*x2 - 0,01*y + 0,00*y2 + 0,00*10,0*x + 0,00*xy  (Eq. 31) 
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APÊNDICE C.d 

Tabela 36 - Efeitos, coeficientes de regressão e interações para a resposta número de frondes – 15 

dias. 

Fatores Efeitos 
Erros 

efeitos 
t p Coeficientes 

Erro 
Coeficiente 

Média -8,670 4,563 -1,899 0,094 -8,670 4,563 

A (L) -7,092 4,800 -1,477 0,177 -3,546 2,400 

A (Q) 4,272 4,610 0,926 0,381 2,136 2,305 

M (L) -9,132 4,760 -1,918 0,091 -4,566 2,380 

M (Q) -4,700 4,460 -1,053 0,322 -2,350 2,230 

pH (L) 24,712 4,800 5,148 0,000 12,356 2,400 

pH (Q) -9,339 4,610 -2,025 0,077 -4,669 2,305 

A (L) X M (L) 10,000 6,487 1,541 0,161 5,000 3,243 

A (L) X pH (L) 4,500 6,487 0,693 0,507 2,250 3,243 

M(L) X pH (L) 6,000 6,487 0,924 0,382 3,000 3,243 
Fatores estatisticamente significativos (p<0,05). 
Fonte: CERBARO, 2021 
 

 

Tabela 37 - Análise de Variância (ANOVA) para a resposta número de frondes – 15 dias. 

Fatores SQ G QM F P 

A (L) 183,767 1 183,767 2,183 0,177 

A (Q) 72,301 1 72,301 0,858 0,381 

M (L) 309,843 1 309,843 3,680 0,091 

M (Q) 93,460 1 93,460 1,110 0,322 

pH (L) 2230,880 1 2230,880 26,502 0,000 

pH (Q) 345,423 1 345,423 4,103 0,077 

A (L) X M (L) 200,000 1 200,000 2,375 0,161 

A (L) X pH (L) 40,500 1 40,500 0,481 0,507 

M(L) X pH (L) 72,000 1 72,000 0,855 0,382 

Erro 673,415 8 84,177   

Total SQ 4320,000 17       
R2=0,84412 

Fonte: CERBARO, 2021 
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Figura 59 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados em p = 0,05 em resposta número de 
frondes – 15 dias. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 

Figura 60 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
número de frondes - 15 dias em função da massa e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

 

 

NF: - 105,90 - 21,83*x + 0,44*x2 - 7,36*y - 0,32*y2 + 0,84*xy   (Eq. 32) 
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Figura 61 - Gráfico de superfície de resposta (a) e curva de contorno (b) para a variável de resposta 
número de frondes - 15 dias em função do pH e concentração da amoxicilina. 

 
Fonte: CERBARO, 2021 

 

NF: - 105,90 - 21,83*x + 0,44*x2 + 49,58*y - 3,85*y2 + 0,84*10,0*x + 0,92*xy (Eq. 33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


