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RESUMO 

 

A presença de fármacos residuais em ambientes aquáticos e na água potável é questão 

de saúde pública, uma vez que pouco se sabe sobre o potencial efeito na saúde da mistura desses 

compostos na água potável associado com o consumo em longo prazo. A ocorrência dos 

antibióticos sulfametoxazol (SMX), trimetoprim (TMP) e tetraciclina (TET) é a mais 

frequentemente relatada, sendo os dois primeiros antibióticos normalmente estudados em 

conjunto por constituírem o princípio ativo do medicamento Bactrim, de grande utilização. A 

exposição desses compostos favorece o desenvolvimento de resistência bacteriana aos 

antibióticos, além de produzir efeitos indesejáveis, mesmo nas baixas concentrações em que 

são detectados. Visto que o tratamento convencional de águas e efluentes não é suficiente para 

sua remoção, este trabalho apresenta alguns métodos avançados que vem sendo estudados. 

Além disso, com base nos resultados apresentados, é feita uma análise crítica para escolher o 

método mais adequado. Foram apresentados três tipos de processos para remoção dos 

antibióticos SMX e TRI: processos oxidativos avançados (POAs), adsorção em carvão ativado 

e processos com membranas. Por fim, também foi analisado o método combinado, o qual 

consiste na associação de técnicas avançadas e convencionais. Para a análise dos POAs, foi 

feita a comparação dos processos de ozonólise, Fenton e foto-Fenton, fotólise direta e 

fotocatálise heterogênea. O processo de adsorção foi analisado em carvão ativado e para o 

método de separação por membranas, os exemplos de osmose inversa, nano e ultrafiltração e 

permuta iônica foram analisados. Por meio da comparação das técnicas analisadas, o método 

combinado é o mais adequado para a remoção dos micropoluentes, uma vez que por meio da 

associação de mais de uma técnica, a toxicidade do efluente diminui drasticamente. Para a 

remoção da SMX, concluiu-se que a fotocatálise heterogênea é a mais adequada e para o TMP, 

a ozonólise, sendo cada técnica combinada com um tratamento biológico subsequente, como o 

lodo ativado. Dessa forma, os métodos combinados foram mais adequados por conta de possuir 

mais benefícios e eficiência na remoção dos micropoluentes. 

 

Palavras-Chave: antibióticos; SMX; TMP; remoção; POAs; adsorção; separação por 

membranas. 

 

 



ABSTRACT 

 

The presence of residual drugs in aquatic environments and in potable water is a public 

health issue, since the potential health effect of the mixture of these compounds in drinking 

water associated with long-term consumption aren't well known enough. The occurrence of the 

antibiotics sulfamethoxazole (SMX), trimethoprim (TRI) and tetracycline (TET) is the most 

frequently reported. The first two antibiotics being usually studied together, as they are the 

active ingredient of the drug Bactrim, most commonly prescribed. The exposure of these 

compounds favors the development of bacterial resistance to antibiotics and the production 

undesirable effects, even in the low concentrations in which they are detected. Since the 

conventional treatment of water and effluents is not sufficient for its removal, this work presents 

some advanced methods that have been studied. In addition, through a critical analysis based 

on the results presented, the most appropriate method is choosen. Three types of processes for 

removing the SMX and TMP antibiotics were presented: advanced oxidative processes (POAs), 

adsorption on activated carbon and processes with membranes. At last, the combined method 

was also analyzed, which consists of the association of advanced and conventional techniques. 

For the analysis of the POAs, the ozonolysis, Fenton and photo-Fenton processes, direct 

photolysis and heterogeneous photocatalysis were compared. The adsorption process was 

analyzed on activated carbon, and for the membrane separation method, the examples of reverse 

osmosis, nano and ultrafiltration and ion exchange were analyzed. By comparing the analyzed 

techniques, the combined method is the most suitable for the removal of micropollutants, since 

through the association of more than one technique, the toxicity of the effluent decreases 

dramatically. For the removal of SMX, it was concluded that heterogeneous photolysis is the 

most adequate and for TMP, ozonolysis. For the removal of SMX, it was concluded that 

heterogeneous photolysis is the most appropriate and for TMP, ozonolysis, being each 

technique combined with a subsequent biological treatment, such as activated sludge. 

Therefore, the combined methods were more appropriate due to their greater benefits and 

efficiency in removing micropollutants. 

 

Keywords: antibiotics; SMX; TMP; removal; POAs; adsorption; membrane 

separation. 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Rotas de contaminação ambiental de fármacos residuais ........................................ 18 

Figura 2 - Rotas de exposição ambiental de fármacos residuais .............................................. 19 

Figura 3 - Linha do tempo das classes de antibióticos ............................................................. 22 

Figura 4 - Variação de consumo do medicamento entre os países em doses diárias consumidas 

por mil habitantes ..................................................................................................................... 23 

Figura 5 - Consumo total (setor comunitário e hospitalar) de antibióticos para uso sistêmico na 

Europa ....................................................................................................................................... 24 

Figura 6 - Porcentagem de vendas de antibióticos por classe agregadas dos 31 países europeus, 

para 2017 .................................................................................................................................. 26 

Figura 7 - Possíveis fluxos de transmissão da resistência aos antibióticos .............................. 29 

Figura 8 - Estruturas químicas: (a) SMX; (b) Sulfonamidas; (c) TMP; (d) Diaminopirimidina

 .................................................................................................................................................. 31 

Figura 9 - Representação esquemática do mecanismo de ação da combinação SMX-TMP .... 31 

Figura 10 - Etapas do sistema de tratamento convencional da água ........................................ 37 

Figura 11 - Principais exemplos de POAs ................................................................................ 41 

Figura 12 - Estrutura do grão do carvão ativado ...................................................................... 47 

Figura 13 - Tipos de processos membranares .......................................................................... 49 

 

 

file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106771
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106772
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106773
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106774
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106774
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106775
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106775
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106776
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106776
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106777
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106778
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106778
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106779
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106780
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106781
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106782
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106783


 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Concentração de fármacos (ng/L) em efluentes de ETEs, água superficial, água 

subterrânea e água potável. ....................................................................................................... 16 

Tabela 2 - Principais classes de antibióticos ............................................................................ 21 

Tabela 3 - Vendas totais em toneladas de ingrediente ativo por país em 2017 ........................ 25 

Tabela 4 - Concentrações de SMX detectadas no meio ambiente ............................................ 32 

Tabela 5 - Concentrações de TMP detectadas no meio ambiente ............................................ 32 

Tabela 6 - Concentração e eficiência de remoção de antibióticos no afluente e no efluente de 

ETEs ......................................................................................................................................... 33 

Tabela 7 - Faixa de concentração de fármacos detectados em águas brasileiras ..................... 38 

Tabela 8 - Potencial de oxidação dos principais agentes oxidantes ......................................... 40 

Tabela 9 - Resultados de experimentos do processo de ozonólise aplicado em efluentes 

contaminados com SMX .......................................................................................................... 42 

Tabela 10 - Resultados de experimentos do processo de ozonólise aplicado em efluentes 

contaminados com TMP ........................................................................................................... 43 

Tabela 11 - Resultados de experimentos do processo de fotólise direta aplicado no tratamento 

de matriz aquosa contaminadas ................................................................................................ 44 

Tabela 12 - – Resultados de experimentos do processo de Fenton e foto-Fenton aplicados no 

tratamento de matrizes ambientais contaminadas com SMX e TMP ....................................... 45 

Tabela 13 - Resultados de experimentos do processo de fotocatálise heterogênea aplicado no 

tratamento de matrizes ambientais contaminadas com SMX e TMP ....................................... 46 

Tabela 14 - Resultados de experimentos do processo de adsorção com carvão ativado aplicado 

no tratamento de matrizes ambientais contaminadas por SMX e TMP ................................... 48 

Tabela 15 - Resultados de experimentos do processo de separação por membranas aplicado no 

tratamento de matrizes ambientais contaminadas por SMX e TMP ........................................ 50 

Tabela 15 - Resultados de experimentos do processo de separação por membranas aplicado no 

tratamento de matrizes ambientais contaminadas por SMX e TMP (continuação) ................. 51 

Tabela 16 - Resultado experimentais da aplicação do BRM para efluente contaminado com 

SMX e TMP ............................................................................................................................. 52 

 

  

file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106785
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106786
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106787
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106788
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106789
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106789
file:///C:/Users/mendea12/Downloads/TCC/TCC%20final.docx%23_Toc58106791


 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANA Agência Nacional de Águas 

a.C. Antes de Cristo 

AINE Anti-inflamatórios não esteroides 

BZF Bezafibrato 

CAG Carvão Ativado Granular 

CCE Comissão da Comunidade Européia 

CE Contaminant of Emerging 

CECs Contaminant of Emerging Concern 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DCF Diclofenaco 

DD Doses Diárias 

DNA Deoxyribo Nucleic Acid 

EC50 Concentração efetiva 50%, do inglês, effective concentration 

EEA European Economic Area 

EMA European Medicines Agency 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

ETE Efluentes de Tratamento de Esgoto 

ESAC European Surveillance of Antimicrobial Consumption 

ESVAC European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption 

EU European Union 

EUA Estados Unidos da América 

IBP Ibuprofeno 

IMS Intercontinental Medical Statistics 

IUPAC International Union of Pure na Applied Chemistry 

mg Miligrama 

μg Micrograma 

ml Mililitro 

mm Milímetro 

μm Micrômetro 



 

MS Ministério da Saúde 

NBR Norma Brasileira 

nm Nanometro 

ng Nanograma 

OMS Organização Mundial de Saúde 

OH● Hidroxil 

PABA Ácido Paraaminobenzoico 

pH Potencial Hidrogeniônico 

POAs Processos oxidativos avançados 

Q Vazão volumétrica 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada 

RNA Ribonucleic acid 

SMX Sulfametoxazol 

TMP Trimetoprim 

UV Ultra Violeta 

TRS Tempo de Retenção de Sólido 

  

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 12 

1.1. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 14 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO ....................................................................................................... 14 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.................................................................................................................. 15 

2.1. OCORRÊNCIA DE FÁRMACOS EM ESTUDOS AMBIENTAIS................................................... 15 

2.2. VIAS DE CONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO AMBIENTAL DE FÁRMACOS ........................... 18 

2.3. IMPLICAÇÕES DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL ................................................................. 20 

2.4. OS ANTIBIÓTICOS .......................................................................................................................... 21 

2.4.1. História .......................................................................................................................................... 21 

2.4.2. Consumo ........................................................................................................................................ 22 

2.4.3. Legislação ...................................................................................................................................... 27 

2.4.4. Resistência bacteriana .................................................................................................................... 28 

2.4.5. Associação sulfametoxazol-trimetoprim ....................................................................................... 30 

2.4.6. Técnicas para evitar ocorrência de antibióticos para o meio ambiente .......................................... 33 

3. MÉTODOS DE REMOÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DE MATRIZES AQUOSAS .............................. 35 

3.1. TRATAMENTOS CONVENCIONAIS ............................................................................................. 35 

3.1.1. Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs) ................................................................. 35 

3.1.2. Estações de Tratamento de Águas (ETAs) .................................................................................... 36 

3.1.3. Tratamentos de efluentes industriais.............................................................................................. 38 

3.2. TRATAMENTOS AVANÇADOS .................................................................................................... 39 

3.2.1. Processos oxidativos avançados (POAs) ....................................................................................... 39 

3.2.1.1. Ozonólise ............................................................................................................................. 41 

3.2.1.2. Fotólise direta ....................................................................................................................... 43 

3.2.1.3. Fenton e Foto-Fenton ........................................................................................................... 44 

3.2.1.4. Fotocatálise heterogênea ...................................................................................................... 45 

3.2.2. Processo de adsorção ..................................................................................................................... 47 

3.2.3. Processos membranares ................................................................................................................. 49 

3.3. PROCESSOS COMBINADOS .......................................................................................................... 51 

4. ANÁLISE CRÍTICA ................................................................................................................................. 53 

4.1. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS POAS .............................................................................. 53 

4.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS MEMBRANARES ................................... 55 

4.3. ANÁLISE CRÍTICA DOS PROCESSOS AVANÇADOS DE REMOÇÃO ...................................... 55 

5. CONCLUSÃO ............................................................................................................................................ 57 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................... 59 



12 

1. INTRODUÇÃO  

 

O período entre os anos 1960 e 1970 foi marcado pelo aumento da população, 

proporcionando um crescimento urbano desenfreado e sem planejamento acompanhado do 

aumento na demanda de bens de consumo e alimentos, e o desenvolvimento agrícola e 

industrial, alavancando a produção e uso de novas substâncias químicas, como fármacos, 

agrotóxicos e hormônios sintéticos (PROSAB, 2009). Diante desse contexto, destaca-se a 

contaminação dos corpos hídricos pelos poluentes emergentes, sendo acentuada pela poluição 

antropogênica através do descarte inadequado desses produtos químicos (presentes em 

efluentes domésticos, industriais, hospitalares e provenientes das atividades agrícola e pecuária) 

(MONTAGNER, VIDAL e ACAYABA, 2017). 

Segundo Ivanov (2018), os poluentes emergentes são compostos químicos orgânicos 

que fazem parte da fabricação de produtos de uso comum e de rotina, como cosméticos e 

medicamentos, e eles se tornam poluentes a partir do momento em que são descartados nos 

corpos hídricos. O termo “emergentes” refere-se à preocupação com os efeitos desses 

contaminantes devido a sua ocorrência e muitas vezes permanência, ficando expostos nos 

ecossistemas aquáticos como um todo. Por serem detectados em baixas concentrações, na 

ordem de microgramas por litro (μg.L-1) ou inferiores (ng.L-1), também são nomeados como 

microcontaminantes ou micropoluentes e, consequentemente, pode causar interpretações 

errôneas, negligenciando seus efeitos prejudiciais (FATTA-KASSINOS, MERIC e 

NIKOLAOU, 2011; SALIMI et al., 2017). 

Alguns exemplos que fazem parte da lista de contaminantes emergentes são produtos 

químicos como pesticidas, fármacos, hormônios, cosméticos e plastificantes, sendo que, por 

possuírem classes diferentes, cada um deles pode acarretar em um impacto ambiental diferente 

(BS, 2018). Para um dos poluentes emergentes da classe dos fármacos vem sendo dada uma 

atenção especial: os antibióticos, devido ao seu principal efeito de inibir o crescimento de 

bactérias. Dessa forma, a sua presença no meio ambiente pode alterar a composição genética 

dos microrganismos presentes e acelerar o desenvolvimento do fenômeno da resistência 

bacteriana (JONES, LESTER e VOULVOULIS, 2005). 

Diversas são as vias de contaminação dos fármacos nos corpos hídricos. Segundo Gil 

e Mathias (2005), são divididos em vias urbanas e rurais, sendo que a primeira ocorre por meio 

do descarte direto de medicamentos e excreção humana e a segunda por descarte de 

medicamentos majoritariamente de uso veterinário. Segundo os dados reportados no Atlas 

esgotos: despoluição de bacias hidrográficas, publicado pela Agência Nacional de Águas, 9,1 
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toneladas de esgoto são geradas por dia e 55% da população possuem tratamento de esgoto 

adequado. E quanto aos 45% da população sem tratamento, 18% possuem apenas rede coletora 

e 27% não recebem serviço sanitário algum. Dispor o esgoto sem o adequado tratamento 

compromete a qualidade da água, causando potenciais riscos ambientais à biodiversidade e à 

saúde humana (ANA, 2017). 

Dessa forma, a presença de fármacos residuais em ecossistemas aquáticos, podendo 

ser carreados para a água potável, vem sendo uma questão de saúde pública, uma vez que pouco 

é conhecido sobre seus potenciais efeitos e implicações na saúde tanto dos organismos terrestres 

quanto aquáticos (STACKELBERG et al., 2007). Entretanto, alguns fármacos existentes, por 

serem considerados substâncias novas, não possuem limites de sua concentração para avaliação 

do risco ambiental e à saúde humana através da consulta à Resolução nº 420 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), devendo-se consultar listas internacionais (BS, 

2018). Também não há disponibilidade de valores máximos permitidos de fármacos em geral 

no documento disponibilizado sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (Portaria MS nº 2.914 de 

12/12/2011), logo, os mesmos não são avaliados na água tratada para consumo. 

As estações de tratamento convencionais de esgoto consistem de processos físicos, 

químicos e biológicos, sendo que os processos biológicos são os mais utilizados, pois além de 

permitir o tratamento de grandes volumes do efluente, oferecem altas taxas de remoção da 

matéria orgânica. No entanto, eles não foram projetados para realizar a remoção completa dos 

fármacos residuais recalcitrantes, como os antibióticos, que podem ser tóxicos aos próprios 

microrganismos do processo biológico (MELO et al., 2009). 

No Brasil, há leis sobre o adequado descarte de medicamentos, porém há ocorrência 

do hábito pela população brasileira de descartar os fármacos de forma incorreta, como em pias 

ou diretamente no lixo doméstico. Além disso, não é garantido por lei a obrigatoriedade da 

remoção desses poluentes pelas estações de tratamento de esgoto. Consequentemente, pode 

deixar de ser um processo de prioridade, devido aos custos agregados na aplicação das técnicas 

avançadas para remoção no tratamento dos efluentes (IVANOV, 2018; QUADRA et al., 2017). 

Dessa forma, é necessária mais atenção sobre a ocorrência de medicamentos nos 

corpos d’água, sendo considerada um risco não só para a população, como também para o 

ecossistema aquático como um todo, uma vez que os tratamentos convencionais de esgoto não 

são eficientes na remoção completa desses contaminantes (QUADRA et al., 2017) 

O desafio de remover os microcontaminantes impôs o desenvolvimento e o 

consequente emprego de técnicas mais sofisticadas de tratamento, como a adsorção em carvão 
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ativado, os processos oxidativos avançados e processos membranares (microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa) (PROSAB, 2009). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Diante deste cenário contemporâneo marcado por potenciais riscos ambientais à 

biodiversidade e à saúde humana decorrentes da presença de microcontaminantes nos corpos 

d'água, o presente trabalho teve como objetivo o levantamento detalhado de três métodos 

avançados de remoção dos fármacos, especificamente dos antibióticos sulfametoxazol (SMX) 

e trimetoprim (TMP). Os métodos de remoção são os processos oxidativos avançados (POAs), 

adsorção em carvão ativado e processos membranares. Diante das informações apuradas, foi 

possível selecionar a técnica de remoção avançada mais adequada para os antibióticos SMX e 

TMP. 

 

1.2.  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No primeiro capítulo deste presente trabalho foi apresentada a Introdução, com um 

breve contexto, sua motivação e seus objetivos. O segundo capítulo traz a revisão bibliográfica, 

sendo apresentadas informações gerais de fármacos, especificamente dos antibióticos, as vias 

de contaminação ambiental, a ocorrência no meio ambiente e um panorama geral do seu 

consumo. No terceiro capítulo, são apresentados os métodos avançados de remoção mais 

relevantes dos antibióticos sulfametoxazol (SMX), trimetoprim ou trimetoprim (TMP) de 

efluentes contaminados. No quarto capítulo, é apresentada uma análise crítica dos métodos de 

remoção apresentados e, por meio da comparação, é escolhido o mais indicado para SMX e 

TMP. Finalmente, as referências bibliográficas consultadas ao longo deste trabalho são 

apresentadas no quinto capítulo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo inicia com uma abordagem geral dos fármacos sobre sua ocorrência e 

exposição ambiental, as vias de contaminação existentes dos corpos hídricos por esses 

microcontaminantes e implicações ambientais que oferecem. Por fim, destaca-se a classe dos 

antibióticos, apresentando uma visão geral sobre seu consumo, fenômeno da resistência 

bacteriana e associação do SMX-TMP. 

 

2.1. OCORRÊNCIA DE FÁRMACOS EM ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

De acordo com Golan et al. (2010), os fármacos ou drogas médicas são moléculas que 

interagem com determinadas estruturas de um organismo a fim de atingir efeitos 

farmacológicos desejados através de alterações bioquímicas e fisiológicas dentro desse 

organismo. Há diversas formas de serem administrados, como topicamente (inalação e 

aplicação na pele), de forma enteral (administração oral) ou parenteral (injeções e infusões). 

Após seu uso, são absorvidos e distribuídos dentro do organismo por meio dos vasos sanguíneos 

e linfáticos a fim de alcançar o seu órgão-alvo na concentração apropriada. Então, são 

parcialmente metabolizadas e finalmente excretadas do organismo, via fezes e urina. 

Segundo Bila e Dezotti (2003), esses poluentes emergentes têm sido encontrados em 

ambientes aquáticos por todo o mundo, tratando-se de um tópico discutido internacionalmente. 

As classes de fármacos mais frequentemente detectadas nas matrizes aquosas são os anti-

inflamatórios não esteroides e antibióticos (SANTOS et al., 2010). 

Segundo Aquino, Brandt e Chernicharo (2013), o ibuprofeno (IBP) e o diclofenaco 

(DCF) são os representantes da classe de anti-inflamatórios, enquanto que para os antibióticos, 

juntamente com a sulfametoxazol (SMX) e o trimetoprim (TRI), está a tetraciclina (TET) como 

mais comumente encontrados nos corpos d’água. Geralmente, a SMX e o TMP são estudados 

juntos, uma vez que formam os princípios ativos do antibiótico Bactrim, produzido e utilizado 

em larga escala, fazendo parte da lista de medicamentos essenciais da OMS. 

A Tabela 1 adaptada de Tambosi (2008), Homem (2011), Brandt (2012) e Pureza 

(2019), reporta alguns estudos realizados por estudiosos quanto a ocorrência dos fármacos mais 

encontrados nas matrizes aquosas, como água de superfície, subterrânea e potável, assim como 

efluentes de estações de tratamento de esgoto (ETEs).  
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Tabela 1 - Concentração de fármacos (ng/L) em efluentes de ETEs, água 

superficial, água subterrânea e água potável. 

Composto 
Efluentes de 

ETE's 

Água 

superficial 

Água 

subterrânea 

Água de 

consumo 
Referência utilizada 

Ácido 

acetilsalicílico 

(AINE) 

300-4800-  - - Miège et al. (2009) 

 49-20960   Montagner e Jardim (2011) 

Acetaminofeno 

(AINE)  

- - 380 - Barnes et al. (2008)  

- 160 - - Focazio et al. (2008)  

   1,89 Fram e Belitz (2011) 

Diclofenaco 

(AINE) 

8,8-127 1,1-6,8 - - Kim et al. (2007)  

 14-115   Montagner e Jardim (2011) 

400-1.900    Souza (2011) 

   10 Rodil et al. (2012) 

7-486    Queiroz et al. (2012) 

7-755    Brandt (2012) 

Ibuprofeno 

(AINE) 

- - 3110 - Barnes et al. (2008)  

 51   Montagner e Jardim (2011) 

Naproxeno 

(AINE)  

   10 Benotti et al. (2009) 

 4,68-19,67   Dias (2014) 

Metamizol 

(AINE) 
1380    Souza (2011) 

Bezafibrato 
(Regulador lipídico) 

4,3-278    Queiroz et al. (2012) 

4,3-309    Brandt (2012) 

Carbamazepina 

(Antiepiléptico) 

73-729  4,5-61  - - Kim et al. (2007) 

- - - 29 Stackelberg et al. (2007) 

- 190 - - Focazio et al. (2008) 

17αEtinilestradiol 

(Hormônio) 

1,3 - - - Kim et al. (2007) 

   90 Sodré et al. (2010) 

100-1.000    Pessoa et al. (2011) 

470    Froehner et al. (2011) 

 5-64   Moreira et al. (2011) 

17β-Estradiol 

(Hormônio) 

 - - 320 Sodré et al. (2010) 

64    Pessoa et al. (2011) 

490-760    Froehner et al. (2011) 

 4-63   Moreira et al. (2011) 

Estrona 

(Hormônio)  

30-48 - - 250 Sodré et al. (2010) 

48-280  - - Pessoa et al. (2011) 
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Tabela 1 - Concentração de fármacos (ng/L) em efluentes de ETEs, água 

superficial, água subterrânea e água potável (continuação). 

Fonte: Adaptado de Tambosi, 2008; Homem, 2011; Brandt, 2012 e Pureza, 2019. 

 

Composto 
Efluentes 

de ETE's 

Água 

superficial 

Água 

subterrânea 

Água de 

consumo 
Referência utilizada 

Amoxilina 

(Antibiótico) 
- 1284 - - Locatelli et al. (2011) 

Cefalexina 

(Antibiótico) 
- 2422 - - Locatelli et al. (2011) 

Ciprofloxacina 

(Antibiótico) 
- 119 - - Locatelli et al. (2011) 

Eritromicina 

(Antibiótico)  

4-858 - - - Sim et al. (2011) 

10-260 - - 12-23 Chang et al. (2010) 

Lincomicina 

(Antibiótico) 

60-170 - - - Chang et al. (2010) 

4570-4820 - - - Sim et al. (2011) 

Norfloxacina 

(Antibiótico)  
140-1620 - - - Chang et al. (2010) 

Roxitromicina 

(Antibiótico)  

36-69 - - - Clara et al. (2005) 

1180-2190 - - - Chang et al. (2010) 

- 350 - - Watkinson et al.(2009) 

Sulfametazina 

(Antibiótico)  

60-2630 - - - Sim et al. (2011) 

50-250 - - 6-10 Chang et al. (2010) 

Sulfametoxazol 

(Antibiótico)  

- - 50-80 - Karthikeyan e Meyer (2006) 

- - 1110 - Barnes et al. (2008)  

- 2000   Watkinson et al.(2009) 

- 106  - Locatelli et al. (2011) 

49-410 - - - Sim et al. (2011) 

200-1060 - - 18-23 Chang et al. (2010) 

1,9–161    Queiroz et al. (2012) 

1,9–124    Brandt (2012) 

Tetraciclina 

(Antibiótico)  

180-620 - - - Gulkowska et al. (2008) 

 80   Watkinson et al.(2009) 

118    Chang et al. (2010) 

 0,8-11   Locatelli et al. (2011) 

Trimetoprim 

(Antibiótico)  

28-7260 - - - Sim et al. (2011) 

60-170 - - 5-8 Chang et al. (2010) 

20-200 - - - Sui et al. (2010) 

10-188 3,2-5,3 - - Kim et al. (2007) 

- 150 - - Watkinson et al. (2009) 

 484   Locatelli et al. (2011) 

1-88    Queiroz et al. (2012) 

1-75    Brandt (2012) 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, adaptada de Tambosi (2008), 

Homem (2011), Brandt (2012) e Pureza (2019), é possível verificar que a presença de diversos 

fármacos residuais vem ocorrendo em diferentes matrizes aquosas, com uma maior frequência 

em efluentes de ETEs e águas de superfície, como rios e mares, os quais são corpos receptores 

de efluentes após tratamento. No entanto, a falta de um tratamento eficiente na remoção desses 

poluentes permite serem carreados quando despejados nos corpos receptores. 

 

2.2. VIAS DE CONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO AMBIENTAL DE FÁRMACOS 

 

Como mencionado na introdução, há diversas fontes que permitem a ocorrência de 

fármacos nos ambientes aquáticos e, segundo Gil e Mathias (2005), as vias podem ser 

classificadas em urbana, associada à excreção de medicamentos de uso humano, e rural, com 

uso de medicamentos de uso veterinário para várias finalidades, como promotores de 

crescimento (antibióticos), adição de hormônios em rações e agentes antiparasitários. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 1 -  

 

Além da excreção, a contaminação pode ocorrer pelo descarte de forma indevida 

desses fármacos. Na Figura 2 é apresentado um esquema mais completo das possíveis vias de 

contaminação dos fármacos no meio aquático, segundo Bila e Dezotti (2003), uma vez que 

considera a aplicação do esterco como fertilizante na agricultura. 

 

  

Figura 1 - Rotas de contaminação ambiental de fármacos residuais 
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Fonte: Adaptado de Bila e Dezotti (2003) 

Figura 2 -  

 

A medicina veterinária representa a principal via de contaminação de ocorrência dos 

antibióticos nos corpos d’água, uma vez que são utilizados não somente no tratamento de 

doenças e infecções, mas também na criação intensiva de animais, ou seja, como promotores 

de crescimento (bovinos, suínos e aves). Dessa forma, a contaminação ocorre via excreção dos 

animais nos pastos e aplicação do esterco na agricultura (BLACKWELL, KAY e BOXALL 

2007). 

Na aquicultura, ocorre a liberação desses microcontaminantes diretamente nas águas 

superficiais, podendo acumular-se nos sedimentos e alterar negativamente o ecossistema 

aquático (BILA e DEZOTTI, 2003). Outra via de contaminação considerada no esquema é 

decorrente do descarte de rejeitos sólidos produzidos pelas indústrias farmacêuticas quando 

depositados em aterros sanitários que através de ações físicas como erosão e lixiviação, além 

de contaminar as águas subterrâneas, podem ser carreados para águas superficiais próximas, 

como rios e lagos (BILA e DEZOTTI, 2003). 

Dessa forma, os principais lugares para ocorrências ambientais de fármacos são os 

diferentes tipos de corpos hídricos como os lençóis freáticos – cuja contaminação também pode 

ocorrer por meio de infiltrações nas linhas de esgoto e outros efluentes destinados às estações 

de tratamento – lagos, rios e mares – através do despejo de esgoto tratado ou in natura – e solo 

– através do descarte urbano inadequado ou de atividades rurais, como aplicação do esterco 

(SORENSEN et al., 1998). 

Figura 2 - Rotas de exposição ambiental de fármacos residuais 
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As diferentes vias apresentadas de contaminação de fármacos ocorrem em toda parte 

do mundo, uma vez que com consumo contínuo de fármacos de diferentes classes, há liberação 

e entrada desses poluentes no meio ambiente. 

 

2.3. IMPLICAÇÕES DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com Fent, Weston e Caminada (2006), para menos de 1% dos fármacos 

existentes há disponibilidade dos dados ecotoxicológicos. Os testes de ecotoxicologia permitem 

avaliar o risco relacionado a exposição dos fármacos em organismos vivos, avaliando o grau 

ou o efeito biológico desses compostos que vem sendo lançados no meio ambiente com maior 

frequência (FENT, WESTON e CAMINADA, 2006). 

Além disso, os testes ecotoxicológicos são geralmente conduzidos com uma exposição 

em curto prazo, sendo raramente em longo prazo (FENT, WESTON e CAMINADA, 2006), e 

os fármacos são considerados contaminantes pseudo persistentes devido ao seu uso extensivo 

e contínuo, sendo liberados de forma contínua no meio ambiente (HERNANDO et al., 2006). 

Dessa forma, é importante reconhecer que para muitos fármacos pouco é conhecido sobre seu 

comportamento no meio ambiente, assim como em que grau podem afetar os organismos 

presentes (BILA e DEZOTTI, 2003). 

Os fármacos quando expostos no meio ambiente podem afetar os organismos vivos 

por meio das rotas metabólicas que são predestinados, podendo atingir órgãos, células ou 

moléculas com funções semelhantes à dos humanos, uma vez que possuem tal objetivo. 

Entretanto, o efeito específico, o modo de ação, assim como quais organismos são afetados, 

também não são claros (FENT, WESTON e CAMINADA, 2006).  

Segundo Jorgensen, e Halling-Sorensen (2000), os impactos devido a ocorrência de 

fármacos no ecossistema podem atingir qualquer nível de hierarquia biológica e os efeitos 

podem incluir alteração na composição genética, podendo ocorrer seleção genética, alteração 

de comportamento metabólico e funções da espécie no ecossistema. 

As implicações dos fármacos, quando inseridos no meio ambiente, na saúde dos seres 

vivos precisam ser estudadas e analisadas. A classe de antibióticos vem sendo destacada como 

um tópico discutido internacionalmente, devido ao crescimento acelerado da resistência 

bacteriana, fenômeno que pode ser favorecido pela exposição desses contaminantes no 

ecossistema (SANDERSON et al., 2004). 
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2.4. OS ANTIBIÓTICOS 

 

2.4.1. História 

Segundo Guimarães et al. (2010), por volta do século XXVII, as bactérias foram 

identificadas pela primeira vez com a invenção do microscópio. Ainda segundo Guimarães et 

al. (2010), com a descoberta da penicilina no ano de 1928 pelo médico Alexander Fleming, o 

tratamento das infecções bacterianas alavancou e abriu portas para um novo mundo marcado 

com a dedicação à produção da penicilina e outros antibióticos capazes de tratar outras 

infecções. Apenas em 1940, no contexto da segunda guerra mundial, a penicilina foi produzida 

em grande escala acompanhado de um rápido desenvolvimento de novos antibióticos 

(GUIMARÃES et al., 2010; Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, 2009). 

Segundo Guimarães et al. (2010), os antibióticos são compostos que podem ser 

naturais, produzidos por seres vivos (fungos ou bactérias em sua maioria), ou sintéticos cujo 

principal efeito é inibir o crescimento de fungos ou bactérias, além de poder causar a morte 

desses microrganismos. Eles podem ser divididos em diferentes classes de acordo com 

diferentes critérios, como estrutura química, mecanismo e espectro de ação, etc. Na Tabela 2, 

adaptada de Homem (2011), são apresentadas as principais classes de antibióticos de acordo 

com a estrutura química e, na figura 3, é mostrado a linha do tempo do surgimento das classes 

de antibióticos. 

Tabela 2 - Principais classes de antibióticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011. 

  

Tabela 2 - Principais classes de antibióticos 
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Fonte: Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (2011). 

Figura 3 -  

 

É possível verificar uma redução na descoberta de novos antibióticos nas últimas 

décadas que foram marcadas pelo aumento do desenvolvimento da resistência bacteriana. Esse 

aumento da resistência bacteriana também foi acompanhado de grande consumo não controlado 

desses medicamentos na medicina veterinária e humana, impactando na presença e exposição 

desses fármacos no meio ambiente. 

Segundo o Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde, publicado pelo Conselho 

Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, no fascículo VI sobre antibióticos, os 

medicamentos são responsáveis pelo aumento da expectativa de vida, pois melhora a qualidade 

de vida da população mundial, se tornando fundamentais na vida moderna. Em contrapartida, 

a exposição desses fármacos traz o risco do aumento da resistência bacteriana. 

 

2.4.2. Consumo 

Um dos indicadores para mensurar o consumo de antibióticos mundialmente é o 

número de doses diárias (DD) consumidas para cada mil habitantes. Segundo relatório 

publicado em 2018 pela OMS sobre a vigilância do consumo de antibióticos, foram 

apresentados dados de consumo de 65 países no ano de 2015. Segundo o relatório, o Brasil é o 

19º maior consumidor de antibióticos entre as 65 nações pesquisadas, com o índice de 22 DD 

para cada mil habitantes, superando a média da Europa de 18 DD para cada mil habitantes. 

Além disso, os dados divulgados no relatório evidenciam amplas diferenças nas taxas 

de consumo de antibióticos entre os países, variando de aproximadamente quatro DD definidas 

Figura 3 - Linha do tempo das classes de antibióticos 
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por cada mil habitantes no Burundi (África) para mais de 64 DD definidas por cada mil 

habitantes na Mongólia (Ásia), como mostrado na figura 4.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: AGRJ, 2018 

Figura 4 –  

 

 

A grande discrepância nas taxas de consumo divulgadas no relatório, pode ser 

atribuída a questões políticas e sociais de cada país de forma que determinados países 

provavelmente usam antibióticos de forma abusiva ou não controlada, havendo necessidade de 

promover a conscientização sobre seu uso apropriado, enquanto que em outros países o acesso 

pela população em adquirir esses medicamentos pode não ser suficiente. 

Em países com acesso limitado a antibióticos por parte da população de baixa e média 

renda pode impactar na compra no mercado informal sem receita médica, contribuindo para seu 

uso indevido, não controlado e excessivo (OPAS, 2018). 

Em relação à Europa, a ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption) 

é uma rede de sistemas nacionais de vigilância e fornece dados de referência sobre o consumo 

de antibióticos. A ESAC coleta e analisa dados dos países da UE (União Europeia) e do EEA 

(European Economic Area), tanto na comunidade quanto no setor hospitalar (ECDC, 2020). 

Em 2017, os países da UE (exceto República Tcheca, Grécia e Eslováquia) e dois países do 

EEA (Islândia e Noruega) relataram o consumo de antibióticos.  

A figura 5 mostra o consumo total (setor comunitário e hospitalar) de antibacterianos 

para uso sistêmico para esses países. Os três países (Áustria, Alemanha e Islândia) relataram 

apenas o consumo comunitário. 

  

Figura 4 - Variação de consumo do medicamento entre os países em doses diárias 

consumidas por mil habitantes 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ESAC, 2017 

Figura 5 - 

 

 

De acordo com o gráfico da figura 5, o consumo total médio ponderado da população 

da UE/EEA (setor comunitário e hospitalar) de antibacterianos para uso sistêmico foi de 23,4 

DD por mil habitantes por dia, com uma variação de 11,0 na Holanda a 34,1 na Espanha, 

mostrando uma variação de taxas de consumo entre os países europeus podendo estar 

relacionada às questões políticas e sociais como mencionadas anteriormente. 

Em relação ao setor de agropecuária, segundo Díaz-Cruz e Barceló (2007), são poucos 

países que possuem um estudo de estatística do consumo de antibióticos no uso veterinário. 

Estima-se que 70% dos antibióticos consumidos no mundo são utilizados no setor de alimentos 

e animais, sendo tanto para tratar doenças quanto para aumentar seu peso, utilizado como 

promotores de crescimento (AGRJ, 2018). 

Segundo informações divulgadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA - 

European Medicines Agency), ela supervisiona os medicamentos veterinários durante todo o 

seu ciclo de vida. Sobre as vendas de antibióticos veterinários, a EMA publica relatório 

anualmente e os avaliadores e gerentes de risco nos Estados-Membros usam esses relatórios 

como referência para políticas antimicrobianas e para orientação sobre o uso responsável de 

antimicrobianos. 

O nono relatório ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial 

Consumption), publicado pela EMA em 2019, apresenta dados sobre as vendas de agentes 

antimicrobianos veterinários de 31 países europeus em 2017. Na tabela 3 são apresentadas as 

Figura 5 - Consumo total (setor comunitário e hospitalar) de antibióticos para 

uso sistêmico na Europa 
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vendas totais em toneladas de antibióticos por país. A quantidade está dividida por 

comprimidos, mais utilizados em animais domésticos, e pelas demais formas farmacêuticas, 

usadas principalmente em animais para produção de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMA, 2019. 

 

Por meio dos dados apresentados na Tabela 3, é possível identificar uma variação do 

número de vendas em toneladas de antibióticos para os diferentes países europeus em 2017, no 

entanto, há uma semelhança na proporção das formas farmacêuticas. Todos os 31 países 

apresentam baixa proporção nas vendas como comprimidos, mais usados em animais 

domésticos, enquanto que as demais formas farmacêuticas compõem quase a totalidade das 

vendas para cada país, com média de 90%. Essa proporção reporta o grande consumo de 

antibióticos na criação intensiva de animais, isto é, como promotores de crescimento a fim de 

aumentar a conversão alimentar e crescer mais rápido. 

Tabela 3 - Vendas totais em toneladas de ingrediente ativo por país em 2017 

País

 

 
  

Comprimidos 
Toneladas 

Comprimidos 
% 

Outras formas 
Toneladas 

Outras formas 
% 

Total 
Toneladas 
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Ainda segundo o nono relatório ESVAC, as vendas de antibióticos por classe estão 

representadas na figura 6, como porcentagem do total de vendas para espécies produtoras de 

alimentos nos 31 países em 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMA, 2019 

Figura 6 - Porcentagem de vendas de antibióticos por classe agregadas dos 31 

paíseseuropeus, para 2017. 

 

Segundo a EMA (2019), nos 31 países europeus, as vendas de tetraciclinas, penicilinas 

e sulfonamidas representaram as classes mais vendidas, somando 66,5% do total das vendas em 

2017. 

No Brasil, segundo Regitano e Leal (2010), os dados de estatística sobre o consumo 

de antibióticos na produção animal são escassos. Regitano e Leal (2010) reportam dados de 

uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná sobre a comercialização 

de medicamentos veterinários em frangos de corte. Entre 28 estabelecimentos pesquisados, 

foram utilizados 126 produtos comerciais, com 49 princípios ativos diferentes no período de 

março a junho de 2004. Segundo o estudo, tetraciclinas e sulfonamidas estavam entre os grupos 

de antibióticos mais citados. 

  

Figura 6 - Porcentagem de vendas de antibióticos por classe agregadas dos 31 países 

europeus, para 2017 
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2.4.3. Legislação 

Segundo dados da OMS, divulgado pelo site da OPAS na matéria “Novas regras para 

controlar a venda de antibióticos”, mais de 50% das prescrições de antibióticos no mundo são 

inadequadas e, no Brasil, o comércio de antibióticos movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão no ano 

de 2009.  

Com o objetivo de controlar o consumo dos antimicrobianos, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 44, em 

2010. A RDC nº 44 foi posteriormente revogada pela RDC nº 20/2011, a qual está atualmente 

em vigor. Ela se refere ao controle da prescrição e dispensação desses medicamentos por meio 

da necessidade de as receitas serem de duas vias, a primeira via ficando retida na farmácia e a 

segunda devolvida ao paciente carimbada a fim de comprovar o atendimento. O termo 

antimicrobiano engloba não somente os antibióticos que atuam em bactérias, mas também 

outros fármacos que interferem no crescimento de outros microrganismos, como fungos, vírus 

e parasitas (SAMPAIO, SANCHO e LAGO, 2018). 

Como um complemento da RDC nº 20/2011, a fim de ampliar os serviços de saúde, a 

Anvisa publicou o Plano Nacional para a Prevenção e o Controle da Resistência Microbiana 

nos Serviços de Saúde com objetivo de promover o uso racional dos medicamentos 

antimicrobianos nos serviços de saúde (SAMPAIO, SANCHO e LAGO, 2018). Alguns meios 

determinados para alcançar o objetivo são a conscientização sobre esse fenômeno, reforço no 

conhecimento científico por meio do monitoramento e investigação de infecções e resistência 

microbiana, diminuir a incidência de infecções por meio de medidas preventivas, além de 

promover o uso racional e consciente dos medicamentos nos serviços de saúde (CCIH, 2017). 

No Brasil, há leis sobre o adequado descarte de medicamentos, porém há ocorrência 

do hábito pela população brasileira de descartar os fármacos de forma incorreta, como em pias 

ou diretamente no lixo doméstico. Além disso, não é garantido por lei a obrigatoriedade da 

remoção desses poluentes pelas estações de tratamento de esgoto. Consequentemente, pode 

deixar de ser um processo de prioridade, devido aos custos agregados na aplicação das técnicas 

avançadas para remoção no tratamento dos efluentes (IVANOV, 2018; QUADRA et al., 2017). 
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2.4.4. Resistência bacteriana 

Segundo dados do relatório de 2019 divulgado pelo IACG (Interagency Coordination 

Group on Antimicrobial Resistance), o problema da resistência aos medicamentos causa 700 

mil mortes por ano em todo o mundo e, caso não sejam tomadas medidas efetivas para o 

controle do avanço desse fenômeno, pode causar 10 milhões de mortes a cada ano até 2050 

(IACG, 2019). 

Segundo Sampaio, Sancho e Lago (2018), o fenômeno da resistência bacteriana é 

natural, sendo um fenômeno de defesa que se desenvolve através de mutação, pressão seletiva, 

transferência de genes. Dessa forma, a resistência desenvolvida por bactérias é regida pelo 

princípio da evolução e adaptação genética. No entanto, esse fenômeno vem crescendo de forma 

acelerada e é acentuada com a exposição de bactérias a antibióticos de forma constante. 

Segundo infográfico publicado pela ECDC, em 2015, sobre “Como ocorre a 

transmissão da resistência aos antibióticos?”, a resistência aos antibióticos é a capacidade 

desenvolvida pela bactéria em combater a ação do antibiótico. Dessa forma, a ideia de que os 

humanos e os animais se tornam resistentes a esses medicamentos é equivocada, pois o que 

pode acontecer é eles serem portadores de bactérias resistentes a antibióticos (ECDC, 2020). 

Na figura 7 são apresentados os possíveis fluxos de propagação da resistência aos 

antibióticos na produção animal, comunidade, nas instituições de saúde e no regresso de 

viagens, com base no infográfico publicado pela ECDC, em 2015, sobre “Como ocorre a 

transmissão da resistência aos antibióticos?”. 
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Fonte: Adaptado de ECDC, 2020 

Figura 7 -. 

 

Dessa forma, é necessário o reforço de medidas para prevenção da transmissão da 

resistência antimicrobiana no homem, animais, plantas, alimentos e ambiente pelos possíveis 

fluxos apresentados na figura 7, como por exemplo, cuidados com a higiene e uso consciente e 

controlado desses medicamentos. 

A OMS considera a resistência bacteriana um problema mundial, uma vez que limita 

seriamente o número de antibióticos disponíveis capazes de tratar infecções e doenças (ECDC, 

2020). Segundo a ECDC (2015), atualmente o mundo enfrenta a possibilidade de um futuro 

sem antibióticos capazes de tratar infecções e doenças causadas por diversos tipos de bactérias. 

Segundo infográfico publicado pela ECDC, em 2016, sobre “Antibióticos seja 

responsável”, uma das ações importantes e necessárias a fim de impactar na desaceleração do 

desenvolvimento e propagação de bactérias resistentes é o consumo consciente e uso adequado 

e responsável (ECDC, 2016). Esta ação é necessária, uma vez que também impacta na 

ocorrência e exposição desses fármacos nos corpos d’água através de vias de contaminação 

como o descarte incorreto e excreção.  

Figura 7 - Possíveis fluxos de transmissão da resistência aos antibióticos 
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Dessa forma, a exposição desses medicamentos de ação específica e potente favorece 

o desenvolvimento da resistência bacteriana a antibióticos, além de oferecer riscos potenciais à 

biodiversidade por meio de efeitos indesejáveis nos ecossistemas (SAMPAIO, SANCHO e 

LAGO, 2018; HOMEM, 2011). Segundo Homem (2011), os primeiros organismos afetados são 

aquáticos, como bactérias, fungos, microalgas e peixes, pois permanecem expostos a 

concentrações baixas, porém de forma contínua. 

Pode-se concluir que outra ação necessária que impacta na desaceleração do 

desenvolvimento de bactérias resistentes é a remoção desses fármacos dos efluentes 

contaminados, tanto industriais, doméstico, hospitalar e provenientes de atividades rurais, uma 

vez que efluentes não tratados adequadamente sem remoção completa desses fármacos, ao 

serem despejados nos corpos receptores, como rios e lagos, ocorre a exposição dos seres vivos 

com os poluentes. 

 

2.4.5. Associação sulfametoxazol-trimetoprim 

O composto ativo sulfametoxazol (SMX) pertence ao grupo das sulfonamidas, 

primeira classe de agentes efetivos contra infecções sistêmicas, utilizada no tratamento de 

infecções desde 1940 (CRF, 2011). São antibióticos sintéticos que atuam na inibição da síntese 

do ácido fólico, essencial para a sobrevivência das bactérias, uma vez que o ácido fólico é 

precursor da formação do material genético, como DNA e RNA (GOLAN et al., 2010). Quando 

eliminada via excreção, a SMX pode ser encontrada de forma inalterada em concentrações na 

faixa de 25% da dose administrada, cerca de um quarto da dose administrada (FURP, 2014). 

O composto ativo trimetoprim (TMP) faz parte do grupo diaminopirimidinas, sendo 

um agente antibacteriano e utilizado em associação com sulfonamidas para bloquear as etapas 

sequenciais da formação do ácido folínico (GOLAN et al., 2010). O TMP pode ser eliminado 

por meio da excreção renal em aproximadamente dois terços da dose administrada (FURP, 

2014). 

Na figura 8, são apresentadas as estruturas químicas dos dois ativos e de seus grupos 

que fazem parte.  
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Fonte: Adaptado de Brenner, 2009 

 

 

 

A associação SMX-TMP ocorreu a partir de 1968 e possibilitou maior eficácia 

terapêutica no tratamento de diversas infecções, uma vez que o efeito da combinação dessas 

duas drogas médicas é sinérgico, atuando de forma cooperativa em passos diferentes e 

sequenciais da síntese do ácido folínico (FELICIANO, 2016).  

Segundo Feliciano (2016), a SMX inibe as sintetases, as quais são enzimas 

responsáveis por transformar o ácido paraaminobenzoico (PABA) em ácido fólico (etapa 

intermediária) e o TMP inibe as redutases, que são enzimas responsáveis por reduzir o ácido 

fólico a ácido folínico. Esse mecanismo de ação é conhecido como antagonismo metabólico, 

consiste de uma inibição competitiva e é representado de forma esquemática na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Feliciano, 2016. 

Figura 9 –. 

 

 

Esses antibióticos têm sido encontrados em diferentes corpos hídricos, como águas 

superficiais, lençóis freáticos, águas de consumo, solos e sedimentos por todo o mundo por 

meio das diversas vias de contaminação já apresentadas. A ocorrência da SMX e do TMP tem 

Figura 8 - Estruturas químicas: (a) SMX; (b) Sulfonamidas; (c) TMP; 

(d) Diaminopirimidina 

Figura 9 - Representação esquemática do mecanismo de ação da 

combinação SMX-TMP 
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sido investigada e, mesmo sendo detectados em baixas concentrações nas matrizes aquosas, 

pode levar em longo prazo a concentrações elevadas de significância ambiental devido ao seu 

consumo contínuo, oferecendo risco potencial tanto para organismos aquáticos quanto terrestres 

(BRENNER, 2009; ABELLÁN, 2007). 

Nas tabelas 4 e 5, são mostradas as concentrações de SMX e TMP encontradas em 

compartimentos ambientais reportadas por Brenner (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brenner, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brenner, 2009. 

  

Tabela 4 - Concentrações de SMX detectadas no meio ambiente 

Tabela 5 - Concentrações de TMP detectadas no meio ambiente 
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De acordo com os dados apresentados por Brenner (2009) nas tabelas 4 e 5, é 

importante ressaltar a detecção da SMX e do TMP nos efluentes mesmo após o tratamento nas 

ETEs, sendo possível concluir sobre a falta de eficiência na remoção completa desses poluentes 

orgânicos recalcitrantes. Dessa forma, o estudo e aplicação das técnicas avançadas de remoção 

desses poluentes vem sendo necessários a fim de contornar o problema da ocorrência desses 

fármacos residuais em diferentes matrizes aquosas. 

 

2.4.6. Técnicas para evitar ocorrência de antibióticos para o meio ambiente 

Segundo Melo et al. (2009), grande parte dos fármacos existentes nos efluentes a 

serem tratados nas ETEs ocorre devido a excreção após administração e metabolização dos 

medicamentos consumidos. No entanto, os processos convencionais existentes a que são 

submetidos os efluentes de esgoto doméstico, não oferecem uma remoção completa e eficiente 

desses fármacos residuais (MELO et al., 2009). 

Um dos motivos quanto a eficiência de remoção por meio de processos convencionais 

existentes nas ETE é a estrutura química orgânica complexa não passível de biodegradação 

(MELO et al., 2009). A Tabela 6 apresenta um estudo sobre a eficiência de remoção de 

antibióticos em ETEs reportado por Tambosi (2008). É possível verificar que as eficiências de 

remoção são variáveis até para o mesmo composto em diferentes ETEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tambosi, 2008. 

 

Tabela 6 - Concentração e eficiência de remoção de antibióticos no 

afluente e no efluente de ETEs 
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Dessa forma, diante do atual cenário, tornam-se necessárias melhorias e modificações 

para o tratamento de efluentes de esgoto doméstico assim como efluentes hospitalares, 

industriais e provenientes de atividades rurais. Uma das opções vem sendo a aplicação de 

técnicas avançadas de tratamento, como processos oxidativos avançados (POAs), processos de 

separação por meio da técnica de adsorção com carvão ativado e processos membranares. Essas 

tecnologias avançadas podem ser alternativas ou complementares aos processos convencionais 

existentes com o objetivo de remover de forma eficiente tais poluentes emergentes (MELO et 

al., 2009 e TAMBOSI, 2008). 
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3. MÉTODOS DE REMOÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DE MATRIZES AQUOSAS 

 

Como mencionado anteriormente, os processos convencionais utilizados no 

tratamento de efluentes não foram projetados para efluentes contaminados pela presença de 

poluentes orgânicos recalcitrantes, como os antibióticos. Por essa razão, novas soluções 

precisam ser estudadas e aplicadas com o objetivo de impedir o carreamento de antibióticos 

durante o despejo de efluentes nos corpos receptores. Uma das soluções é o uso das técnicas 

avançadas de remoção no tratamento dos efluentes.  

Segundo Homem (2011), a combinação de métodos é o mais adequado para a remoção 

de diferentes classes de antibióticos presentes em um efluente contaminado, uma vez que um 

método único pode não garantir remoção para as todas as diferentes classes de antibióticos.  

 

3.1. TRATAMENTOS CONVENCIONAIS 

 

3.1.1. Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs) 

No Brasil, as ETARs também são designadas como Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETEs) e compõem as unidades operacionais do sistema de saneamento que tratam os esgotos 

sanitários e devolvem o efluente tratado aos corpos receptores, como rios e mares (Tera 

Ambiental, 2018). As ETEs possuem como principal objetivo a redução da matéria orgânica, 

dos sólidos em suspensão e microrganismos patogênicos, e a seleção dos processos de 

tratamento pode depender de aspectos econômicos, disponibilidade de área, operacionais, além 

das exigências ambientais (ANA, 2017). 

Em geral, as ETEs possuem uma etapa de pré-tratamento para remoção de sólidos 

grosseiros através do processo de separação físico chamado de gradeamento. Então, é 

encaminhado para o tratamento primário que consiste da remoção de sólidos em suspensão por 

ação física através dos chamados sedimentadores ou decantadores. A fim de facilitar a 

sedimentação dos poluentes, agentes químicos podem ser adicionados para promover a 

coagulação e floculação e formar flocos de poluentes com dimensões maiores. Nessa etapa é 

possível a remoção da carga poluente em suspensão na faixa de 55 a 65% (FIGUEIREDO, 

2009; ANA, 2017) 

Em seguida, o tratamento secundário consiste de processos biológicos que ocorrem 

através da ação de reações bioquímicas promovidas por microrganismos com a finalidade de 

degradar a matéria orgânica, transformando em compostos simples, tais como sais minerais e 

gás carbônico (JORDÃO e PESSOA, 2011). Algumas das opções para os processos biológicos 
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são os lodos ativados ocorrendo em sistema fechado (tanques), e as lagoas facultativas, 

formadas por bacias de água volumosas demandando de grande espaço físico. Essa etapa pode 

alcançar uma eficiência de 95% de remoção da matéria orgânica (RAMOS, 2017). 

A partir do tratamento secundário realizado, o efluente adquire os padrões mínimos 

requeridos pela legislação, sendo possível descartá-lo nos corpos d’água receptores ou utilizá-

lo na agricultura. No entanto, a fim de se obter a chamada água de reuso, o que não é comum 

nas ETEs, sendo mais frequente nos tratamentos de efluentes industriais, deve-se continuar o 

tratamento conhecido como terciário ou avançado. Ele consiste de tecnologias avançadas de 

transferência de fase ou destrutivas, com objetivo de remover poluentes recalcitrantes da 

matéria orgânica, como os antibióticos (EOS Organização e Sistemas Ltda, 2019). 

Além de poluentes recalcitrantes, as técnicas avançadas de remoção também se 

aplicam para compostos não biodegradáveis, que segundo Brandt (2012), é o caso dos 

antibióticos SMX e TMP. Brandt (2012) reporta que a SMX permanece praticamente inalterada 

ao tratamento de lodo ativado e o TMP pode apresentar remoção ligeira. Dessa forma, 

considerando que a maior parte das ETEs não aplica tratamento avançado, a ocorrência desses 

fármacos residuais nos corpos hídricos torna-se um indicativo de efluentes contaminados. 

Dessa forma, a aplicação de técnicas avançadas nas ETEs representaria uma 

importante medida para desacelerar o desenvolvimento de bactérias resistentes a antibióticos, 

uma vez que promoveria a remoção desses fármacos dos efluentes, contribuindo como uma 

barreira para a ocorrência de antibióticos nas diferentes matrizes aquosas, inclusive nos 

mananciais que são captados para as ETAs. 

 

3.1.2. Estações de Tratamento de Águas (ETAs) 

O objetivo nas ETAs é realizar a purificação da água, tornando-a própria para o 

consumo pela população. A primeira etapa do tratamento é a captação da água no manancial, 

podendo ser tanto águas superficiais, como rios e lagos, quanto subterrâneas, como os lençóis 

freáticos. Nessa etapa, a água passa pelo gradeamento, assim como ocorre nas ETEs, impedindo 

a entrada de sólidos grosseiros, como folhas, galhos e troncos nas ETAs (Trata Brasil, 2020). 

Na figura 10, é apresentado as etapas seguintes do gradeamento, compondo o 

tratamento convencional da água.  
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Fonte: SANEP (2020). 

 

 

As etapas seguintes nas ETAs consistem em coagulação e floculação que favorecem a 

remoção de pequenas partículas de impurezas por meio da formação de flocos de poluentes com 

dimensões maiores que serão sedimentados por ação da gravidade no decantador, na etapa 

seguinte de decantação (Trata Brasil, 2020). 

Após a decantação, a filtração tem objetivo de reter partículas ainda suspensas que 

passaram sem sedimentar-se e também outras impurezas, como matéria orgânica remanescente. 

Geralmente, a última etapa do tratamento convencional da água é a desinfecção, também 

conhecida como cloração. Nessa etapa, é adicionado normalmente cloro a fim de garantir a 

qualidade da água do ponto de vista microbiológico e que seja inócua para a saúde da população 

(Trata Brasil, 2020).  

Como apresentado anteriormente, as técnicas convencionais das ETEs não garantem a 

remoção de fármacos residuais, como os antibióticos. Dessa forma, os efluentes tratados nas 

ETEs, porém ainda contaminados por esses medicamentos, ao serem despejados nos corpos 

receptores podem contaminar fontes captadas para as ETAs.  

No Brasil, segundo Lima et al. (2017), a presença de fármacos residuais nos corpos 

hídricos é uma realidade, e alguns desses recursos hídricos são utilizados como fontes de água 

natural para abastecimento da população. Na Tabela 7, adaptada de Lima et al. (2017), são 

apresentadas faixas de concentração de alguns antibióticos tanto em águas naturais, quanto nos 

efluentes de ETA, após os tratamentos convencionais existentes na estação. 

  

Figura 10 - Etapas do sistema de tratamento convencional da água 
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Tabela 7 - Faixa de concentração de fármacos detectados em águas brasileiras 

Composto Mín. - Máx. (ng.L-1) Média (ng.L-1) Tipo de água 

Amoxicilina (AMP) 0,46 - 8,9 4,70 Bruta 

Sulfametoxazol 
(SMX) 

0,80 - 1.826,3 1,5 Bruta 

1,10 - 2.592,6 1,1 Tratada 

Trimetoprim (TMP) 
0,60 - 1.573,9 6,9 Bruta 

0,60 - 4.381,2 438,5 Tratada 

Tetraciclina (TET) 2,50 - 11,0 6,8 Bruta 

Fonte: Adaptado de Lima et al., 2017. 

 

Os resultados da concentração dos antibióticos AMP, SMX, TMP e TET apresentados 

na Tabela 7, adaptado de Lima et al. (2017), foram detectados em diferentes águas brasileiras 

tanto naturais (bruta) como tratadas de diferentes estados, com destaque ao Sudeste. Dentre as 

classes apresentadas, é possível verificar que a SMX e TMP atingiram maiores limites de 

detecção com 2.592,6 e 4.381,2 ng.L-1, respectivamente, em água tratada. Segundo a fonte 

utilizada, não há menção de informações sobre o volume e quais foram as diferentes matrizes 

aquosas tratadas e brutas nos experimentos. 

Dessa forma, a primeira percepção dos dados apresentados na Tabela 7 é que esses 

poluentes não são eficientemente removidos pelos processos convencionais utilizados nas 

ETAs, uma vez que após serem tratadas, foi detectado presença desses contaminantes.  

Segundo Lima et al. (2017), a contaminação dos corpos hídricos pode não só ocorrer 

por meio dos esgotos domésticos tratados ou in natura, mas como também por efluentes 

industriais não tratados adequadamente, proporcionando riscos ao ecossistema e saúde humana. 

Além disso, a falta de políticas de recolhimento de medicamentos vencidos também contribui 

no descarte ambiental e ocorrência desses contaminantes no meio ambiente, impactando em 

maior risco de serem carreados e detectados nas matrizes aquosas.  

Da mesma forma que as ETEs, torna-se necessário aplicar uma medida de proteção à 

saúde da população abastecida, uma vez que o abastecimento da água para a população não é 

destinado apenas ao consumo humano, mas também em atividades domésticas e produtivas. 

 

3.1.3. Tratamentos de efluentes industriais 

De acordo com a norma brasileira da ABNT – NBR 9800/1987, os efluentes industriais 

podem ser provenientes dos processos de produção e também da lavagem de operação de 
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limpeza. No entanto, o manejo pode ocorrer de forma segregada ou mista, considerando 

também os de origem sanitária. 

Geralmente, da mesma forma que ocorre nas ETEs, o tratamento dos efluentes 

industrias incluem os tratamentos já apresentados anteriormente como o primário, por meio dos 

processos físicos de sedimentação, coagulação e floculação para remoção de sólidos suspensos, 

e secundário, por meio dos processos biológicos para degradação dos poluentes orgânicos e 

biodegradáveis por microrganismos, como bactérias. 

Comparando com as ETEs, a principal diferença é a aplicação do tratamento terciário 

por meio de técnicas avançadas, como os POAs, adsorção em carvão ativado e processos com 

membrana, como osmose inversa e nanofiltração. O tratamento terciário é necessário para 

obtenção da água de reuso que para as indústrias traz benefícios, pois pode ser aplicada na 

refrigeração, água de processo e alimentação de caldeiras, contribuindo para redução do 

consumo da água e desperdícios.  

Por conta dessas técnicas serem onerosas ao serem comparadas ao simples descarte 

após o tratamento secundário, como ocorre nas ETEs, pode haver uma hesitação por parte das 

indústrias em realizar o tratamento terciário. No entanto, o descumprimento do tratamento 

completo acarreta multas, uma vez que há legislações e normas sobre o correto despejo de 

efluentes industriais, impondo padrões mínimos de descarte a fim de evitar impactos 

prejudiciais ao meio ambiente por meio da contaminação de solos e corpos d’água por poluentes 

resistentes aos tratamentos convencionais (COLONESE, 2016). 

 

3.2. TRATAMENTOS AVANÇADOS 

 

Apesar de terem um custo maior, as técnicas avançadas resultam em elevada eficiência 

na remoção dos poluentes recalcitrantes. Dentre elas, destacam-se processos oxidativos 

avançados (POA), adsorção com carvão ativado e filtração em membrana — nanofiltração, 

ultrafiltração e osmose reversa. 

 

3.2.1. Processos oxidativos avançados (POAs) 

Os POAs além de serem métodos alternativos para eliminação de poluentes 

recalcitrantes do efluente, também possuem o intuito de melhorar os processos convencionais 

biológicos reduzindo a quantidade de lodo gerado, uma vez que as técnicas avançadas de 

oxidação oferecem grande potencial de destruição dos poluentes orgânicos (TAMBOSI, 2008). 



40 

De acordo com Homem (2011), uma grande vantagem dos POAs é que são métodos 

destrutivos. Durante o tratamento, os poluentes não são transferidos de uma fase para outra, 

mas sim degradados através da utilização de poderosos oxidantes, como ozônio (O3), peróxido 

de hidrogénio (H2O2) e radicais hidroxil (OH●), em que seus respectivos valores do potencial 

padrão de oxidação são superiores aos valores do potencial padrão de oxidação dos oxidantes 

convencionais, como pode ser verificado na Tabela 8, de Tambosi (2008). 

 

 

Agente Oxidante Potencial de Oxidação (eV) 

Flúor 3,00 

Radical Hidroxil 2,80 

Ozônio 2,10 

Peróxido de Hidrogênio 1,80 

Permanganato de Potássio 1,70 

Dióxido de Cloro 1,50 

Cloro 1,40 

Fonte: Adaptado de Tambosi, 2008. 

 

É possível verificar que o radical hidroxil (OH●) é o mais reativo, sendo inferior 

apenas ao flúor. Dessa forma, segundo Nogueira e Jardim (1998), através de seu alto poder 

oxidante é capaz de promover a oxidação de vários poluentes orgânicos, transformando os 

poluentes em espécies intermediárias mais simples, sendo menos recalcitrantes, tóxicas e mais 

biodegradáveis. Além disso, pode ocorrer a mineralização dos contaminantes em CO2 e H2O, 

configurando importantes pontos no tratamento de efluentes contaminados por poluentes 

recalcitrantes.  

Dessa forma, os POAs são processos físico-químicos com potência de alterar as 

propriedades estruturas e químicas dos contaminantes, principalmente transformando os 

poluentes orgânicos recalcitrantes em compostos mais biodegradáveis. Na figura 11, são 

apresentados diferentes exemplos de POAs de acordo com o agente oxidante utilizado, presença 

ou não de radiação UV e catalisador. 

  

Tabela 8 - Potencial de oxidação dos principais agentes oxidantes 
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Fonte: Bautitz, 2010. 

 

 

Os diferentes tipos de POAs tem em comum a geração de radicais hidroxil no 

mecanismo de reação, o qual já mencionado, é um radical altamente reativo e não seletivo. 

Inicialmente, este radical oxida contaminantes orgânicos abstraindo o hidrogênio e originando 

um radical orgânico que, com a presença de oxigênio, reage e forma o radical orgânico peróxido 

(BRITO e SILVA, 2012). 

Diante destes intermediários, as reações em cadeia de degradação ocorrem com a 

formação de radicais secundários, sendo intermediários mais oxidados e, consequentemente 

mais facilmente biodegradáveis. Dessa forma, diante de sucessivas etapas são produzidas 

espécies inócuas, como água, sais orgânicos e dióxido de carbono (BRITO e SILVA, 2012).  

 

3.2.1.1. Ozonólise 

O ozônio é o agente oxidante utilizado capaz de reagir direta e indiretamente com os 

poluentes presentes. Segundo Tambosi (2008), para a reação direta via ozônio molecular é 

preciso que os compostos possuam ligações duplas entre carbonos (C=C), ou átomos de 

densidade de carga negativa, como nitrogênio, fósforo, oxigênio e enxofre, ou grupos 

específicos como OH, CH3, OCH3. 

De forma indireta, o ozônio se decompõe em meio aquoso e forma os radicais hidroxil 

que são mais reativos na oxidação dos compostos orgânicos. A fim de aumentar a eficiência da 

degradação, é possível combiná-lo com uma radiação UV, uma vez que ela pode degradar 

diretamente alguns poluentes através da fotólise, ou excitar suas moléculas e deixá-las mais 

suscetíveis ao ataque dos radicais hidroxil formados (HOMEM, 2011). 

Figura 11 - Principais exemplos de POAs 
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Nas Tabelas 9 e 10, adaptadas de Homem (2011) e Marcelino (2014), são apresentados 

resultados de experimentos realizados por estudiosos do processo de ozonólise aplicado no 

tratamento de matrizes aquosas contaminadas com os antibióticos SMX e TMP, 

respectivamente. 

 

Tabela 9 - Resultados de experimentos do processo de ozonólise aplicado em efluentes 

contaminados com SMX 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011. 

  

Antibiótico: SMX 

Concentração Matriz Condições Resultados Referência 

2 μg.L-1 
Água residual 

ETAR 

0,5-5 mg.L-1 O3 

pH = 7 

90-99% de degradação 

para concentrações  

O3 > 2 mg.L-1 

Huber et al.  

(2005) 

40 mg.L-1 

Água destilada e 

residual de uma 

empresa 

farmacêutica 

pH = 3-11 

H2O2/O3: 

0,5-18 

Adição de H2O2 

acelerou o processo de 

degradação; 

Degradação total após 

20 min. 

Lin et al. 

(2009) 

0,5 μM 
Águas de rio, 

lago e poço 

0,1-2 mg.L-1 O3 

pH = 8 

Eficiências de 

remoção> 90%. 

Huber et al. 

(2003) 

0,2-0,6 μg.L-1 
Efluente de 

ETAR 
5-15 mg.L-1 O3 92% de degradação 

Ternes et al. 

(2003) 

200 mg.L-1 Água destilada 
0,15-1,5 g.L-1 O3

 

pH = 3-11 

Degradação total após 

60 min com 1,5 g.L-1 O3 

Baixa mineralização 

(~18%); aumento da 

biodegradabilidade do 

efluente 

Dantas et al. 

(2008) 
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Tabela 10 - Resultados de experimentos do processo de ozonólise aplicado em efluentes 

contaminados com TMP 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011 e Marcelino, 2014. 

 

A desvantagem desta técnica é o custo da compra de ozônio ou uso de um aparelho 

gerador de ozônio, agregando um custo de energia (HOMEM, 2011). Por meio dos resultados 

apresentados nas Tabelas 9 e 10, é possível verificar que esta técnica é eficiente na degradação 

dos antibióticos em estudo, sendo facilmente degradáveis por ozonização. Em relação à TMP, 

foi observado uma rápida eliminação por ozonização e para SMX foi observada baixa 

mineralização. 

Conforme reportado na Tabela 9, a adição de H2O2 acelera o processo de degradação, 

uma vez que, segundo Hernandez et al., (2002), constitui outra possibilidade para aumentar a 

eficiência do processo. 

 

3.2.1.2. Fotólise direta 

O processo de fotólise direta ocorre através do fornecimento de energia na forma de 

radiação UV, cuja fonte pode ser solar ou artificial. As moléculas dos poluentes ao absorverem 

a radiação UV incidente passam para estados mais excitados e podem sofrer degradação 

(VASCONSELOS e GOMES, 2009).  

O processo de fotólise direta é mais eficiente quando aplicado de forma conjunta com 

outros processos de oxidação como na ozonólise, uma vez que, geralmente, somente a radiação 

UV apresenta eficiência mais baixa (VASCONSELOS e GOMES, 2009). Na Tabela 11 são 

apresentados resultados de experimentos realizados por estudiosos do processo de fotólise 

direta aplicado no tratamento de matriz aquosa contaminada por SMX, reportados por Homem 

(2011).  

Antibiótico: TMP 

Concentração Matriz Condições Resultados Referência 

50 μg.L-1 

Água 

deionizada, 

destilada e água 

de rio 

7,1 mg.L-1 O3 
Eficaz na remoção  

(> 90%) 
Trovó et al. (2009) 

0,2-0,6 μg.L-1 Efluente ETAR 5-15 mg.L-1 O3 
Capaz de oxidar TMP 

(degradação 85%). 
Ternes et al. 

(2003) 

50 μg.L-1 
Água de rio pré-

filtrada 
0,3 mg.L-1 O3 

pH=7,5 

Degradação >95% 

(t =1,5 min) 
Adams et al. 

(2002) 

2,5-10 mg.L-1 
Efluente 

sintético 

UV: 2 lâmpadas de 

15 W 

Degradação total após 

2h com 35% de 

mineralização 

Rodriguez et al. 

(2013) 
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Tabela 11 - Resultados de experimentos do processo de fotólise direta aplicado no 

tratamento de matriz aquosa contaminadas 

Antibiótico: SMX 

Concentração Matriz 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

10 mg. L-1 
Água destilada 

Água do mar 

Simulador de 

radiação solar 

(λ< 290 nm) 

98% da SMX presente na água 

destilada foi degradada ao fim de 30 h 

de irradiação; 14% da SMX na água do 

mar foi degradado ao fim de 7 h de 

irradiação. 

Trovó et al. 

(2009) 

100 μM 
Água destilada e 

água de rio 

Fotólise direta: 

Luz solar natural 

pH = 2,5-11 

Fotólise direta depende do pH e a SMX 

foi facilmente degradada em meio 

ácido. 

Boreen et 

al. (2004) 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011. 

 

É possível verificar por meio dos resultados reportados na Tabela 11, um tempo muito 

longo de irradiação necessário para alcançar elevada taxa de degradação da SMX. Foi 

observado também a influência do pH ácido em facilitar o processo da fotólise direta. 

 

3.2.1.3. Fenton e Foto-Fenton 

No processo de Fenton é utilizado o peróxido de hidrogênio como agente oxidante. 

Além disso, são utilizados íons ferrosos (Fe2+) a fim de catalisar a reação de decomposição do 

peróxido de hidrogênio promovendo sua dissociação, em meio ácido, para a formação dos 

radicais hidroxil (BRILLAS, SIRES e OTURAN, 2009). 

Assim como o processo de ozonólise, pode ser combinado com a radiação UV, 

denominando o processo como foto-Fenton, a fim de aumentar a eficiência da degradação. 

Segundo Tambosi (2008), a fotólise do peróxido de hidrogênio contribui na aceleração da 

produção de radicais hidroxil, além da radiação UV permitir que as moléculas dos poluentes se 

tornem mais suscetíveis ao ataque dos radicais hidroxil. 

Na Tabela 12, são apresentados resultados de experimentos realizados por estudiosos 

do processo de Fenton e foto-Fenton aplicados no tratamento de matrizes ambientais 

contaminadas por SMX e TMP, reportados por Homem (2011), Marcelino (2014) e Dias 

(2015). 
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Tabela 12 - – Resultados de experimentos do processo de Fenton e foto-Fenton aplicados 

no tratamento de matrizes ambientais contaminadas com SMX e TMP 

Antibiótico: SMX 

Concentração Matriz Tratamento 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

100 μM 

Água 

destilada e 

água de rio 

Fenton 

pH = 3 

30% H2O2 

40 μM Fe2+ 

A SMX foi degradada  
Boreen et 

al. (2004) 

200 mg.L-1 
Água 

destilada 
Foto-Fenton 

Luz negra: 365 nm 

50-1000 mg.L-1 

H2O2 

10 mg.L-1 Fe2+ 

pH = 2,8 

Aumento da degradação, 

mineralização e 

biodegradabilidade com o 

aumento da concentração 

do oxidante. 

González 

et al. 

(2007) 

50 mg.L-1 

Água 

destilada 

Água do 

mar 

Foto-Fenton 

solar 

Lâmpada: 290 nm 

pH = 2,5-9,0 

30-210 mg.L-1 

H2O2 

2,6-10,4 mg.L-1 

Fe2+ 

Degradação favorecida pelo 

aumento da concentração 

de Fe2+. Mineralização de 

80% para a água destilada 

e 50% para a água do mar. 

Trovó et al. 

(2009) 

Antibiótico: TMP 

Concentração Matriz Tratamento 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

20 mg.L-1 
Solução 

sintética 

Foto-Fenton 

solar 

pH = 5 

5 mg.L-1 Fe2+ 

Degradação maior em pH 5 

em comparação a valores 

de pH inferiores 

Dias et al. 

(2014) 

20 mg.L-1 
Solução 

sintética 

Foto-Fenton 

solar 

pH=4,0 

2 mg.L-1 Fe2+ 

Remoção quase completa e 

após longo tempo de 

reação, mineralização <10% 

Dias 

(2015) 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011; Marcelino, 2014 e Dias, 2015. 

 

Por meio dos dados reportados na Tabela 12, os processos Fenton e foto-Fenton foram 

capazes de degradar a SMX e o TMP. É importante ressaltar a importância do controle do pH 

para o meio ser ácido, uma vez que os íons ferrosos se precipitam na forma de hidróxidos com 

um pH superior a seis (SASSANO, 2008).  

 

3.2.1.4. Fotocatálise heterogênea 

O último tipo de POA apresentado é a fotocatálise heterogênea que consiste na 

presença do agente oxidante adequado, peróxido de hidrogênio, e mais dois componentes: 

radiação UV solar ou artificial e catalisador. Geralmente, é utilizado o dióxido de titânio (TiO2) 

como catalisador devido às suas vantagens de ter baixo custo, elevada estabilidade e alta 

fotoatividade (NOGUEIRA e JARDIM, 1998). 
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De forma geral, o processo consiste na ativação do catalisador através da radiação, 

provocando uma transição eletrônica e formando sítios ativos que catalisam as reações de 

oxidação dos contaminantes orgânicos presentes em intermediários menos recalcitrantes, 

tóxicas e mais biodegradáveis, podendo até mineralizá-los a CO2 e H2O (NOGUEIRA e 

JARDIM, 1998). 

Na Tabela 13, são apresentados resultados de experimentos realizados por estudiosos 

do processo de fotocatálise heterogênea aplicado no tratamento de matrizes ambientais 

contaminadas com SMX e TMP, adaptada de Homem (2011) e Cruz et al. (2010). 

 

Tabela 13 - Resultados de experimentos do processo de fotocatálise heterogênea aplicado 

no tratamento de matrizes ambientais contaminadas com SMX e TMP 

Antibiótico: SMX 

Concentração Matriz 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

0,1 mM 
Água 

destilada 

UV a 366 nm 

Catalisador:  

2,5 g.L-1 TiO2
 

Completamente degradado após 

300 min de irradiação; 

Intermediários mais 

biodegradáveis e menos 

tóxicos. 

Baran et al. 

(2006) 

25-200  

mg. L-1 

Água 

destilada 

UV: 240-310 nm 

pH = 2-11 

Catalisador: 

0-2 g.L-1 TiO2 

A degradação e a 

mineralização aumentaram com 

o aumento da concentração de 

catalisador (360 min, 2,0 g.L-1 

TiO2, 90% degradação) 

Abellán et al. 

(2007) 

5-500 μM 
Água 

deionizada 

UV 324-400 nm 

pH = 3-11 

Catalisador: 

0,01-1 g.L-1 TiO2 

Degradação total ao fim de 60 

min. 

Hu et al. 

(2007) 

Antibiótico: TMP 

Concentração Matriz 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

20 mg.L-1 

Solução 

aquosa 

sintética 

UV: 125 W 

200 mg.L-1 TiO2 P25 

pH = 4,0 – 6,0 

Remoção > 97,5% em 30 min. e 

mineralização na ordem de 80% 

em 2 h  

Cruz et al. 

(2010) 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011 e Cruz et al., 2010. 

 

Por meio dos resultados reportados na Tabela 13, além da técnica ser eficiente na 

degradação da SMX e TMP, ela possui a vantagem da possibilidade de ocorrer nas condições 

ambiente, não sendo necessário controle de pH, impactando em menor custo operacional. Por 

outro lado, a fase de separação do catalisador pode ser demorada e agregar custo. 
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Segundo experimento realizado por Cruz et al. (2010), a mineralização aproximada de 

80% foi verificada com a presença de intermediários de baixa massa molecular, como aldeídos 

e álcoois. 

 

3.2.2. Processo de adsorção 

Segundo Foust (1982), a adsorção é um método de separação que ocorre por meio da 

transferência de massa da fase fluida, chamada de adsorbato, para a superfície de uma fase 

sólida, chamada de adsorvente, que por meio de forças físicas, mantém o soluto em sua 

superfície. No processo da adsorção, a acumulação do soluto se restringe à superfície do sólido, 

diferentemente da absorção que após transferência do soluto para a fase sólida, ocorre a 

penetração para o seio do sólido (MIMURA, SALES e PINHEIRO, 2010) 

Uma das aplicações desse método de separação é no tratamento de efluentes através 

do uso do carvão ativado como adsorvente, o qual é um dos mais utilizados por apresentar uma 

área superficial interna e porosidade elevadas. Este material de origem natural pode 

proporcionar uma área superficial interna de 500 a 1200 m²/g (FANGMEIER e HOEHNE, 

2012). 

Na Figura 12 é apresentada uma imagem ilustrativa da estrutura porosa do grão de 

carvão ativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Macrovenda Ventilação Industrial (2020). 

 

 

O potencial do carvão ativado é limitado, uma vez com os poros preenchidos e, após 

determinado tempo de uso, o adsorvente fica saturado tornando-se necessário o processo de 

regeneração, quando aplicável, a fim de recuperar a estrutura original porosa do carvão ativado 

e o tratamento do novo resíduo concentrado (matéria orgânica poluente), sendo dispendioso 

(MACHADO, 2013). 

Figura 12 - Estrutura do grão do carvão ativado 
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Na Tabela 14 são apresentados resultados de experimentos realizados por estudiosos 

do processo de adsorção com carvão ativado aplicado no tratamento de matrizes ambientais 

contaminadas por SMX e TMP, reportados por Homem (2011), Tambosi (2008) e Fonseca 

(2017). 

 

Tabela 14 - Resultados de experimentos do processo de adsorção com carvão ativado 

aplicado no tratamento de matrizes ambientais contaminadas por SMX e TMP 

Antibiótico: SMX 

Concentração Matriz 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

30 ng.L-1 
Efluente 

ETA 
Filtração: 

t = 1,5-3 min 
Processo de filtração com carvão 

ativado obteve uma remoção total. 
Stackelberg 
et al. (2007) 

10 mg.L-1 
Solução 
sintética 

pH = 4,7 
T = 25°C  

GAC Norit® 
8301 

Remoção > 90% após tempo de 6h 
Tambosi 
(2008) 

5 mg.L-1 
Solução 
sintética 

T = 30°C 
pH 5,6 

Cerca de 92% de remoção no 
tempo de equilíbrio de 360 min 

Fonseca 
(2017) 

Antibiótico: TMP 

Concentração Matriz 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

50 μg. L-1 
Água deionizada, 
destilada e de rio Sem dados Remoção > 90% 

Trovó et al. 
(2009) 

50 mg L-1 Água destilada 

pH = 4-10 
T = 25°C  

0-3 g.L-1 

adsorvente 

O carvão ativado em pó foi mais 
eficiente do que o granular. 

O carvão ativado granular teve 
remoção do TMP > 90% 

Kim et al. 
(2010) 

10 mg.L-1 
Solução 
sintética 

pH = 7,6 
T = 25°C  

GAC Norit® 
830 

Remoção > 90% após tempo de 6h 
Tambosi 
(2008) 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011; Tambosi, 2008 e Fonseca, 2017. 

 

Por meio dos valores apresentados na Tabela 14, adaptado de Homem (2011), Tambosi 

(2008) e Fonseca (2017), é possível verificar que esta técnica de separação é eficiente para 

remoção tanto da SMX quanto TMP de efluentes contaminados. No entanto, é importante 

ressaltar que por ser um método de separação, os poluentes não são destruídos, mas sim 

transferidos para uma nova fase concentrada que precisa ser submetida a tratamento, como por 

exemplo, a incineração. 

Segundo experimentos realizados por Tambosi (2008), na primeira hora da adsorção, 

a eficiência de remoção é rápida tanto para SMX quanto TMP, atingindo cerca de 66% para 

SMX e 52% para TMP. Este comportamento pode ser explicado pela quantidade de sítios vazios 
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no início da adsorção, os quais são preenchidos ao longo do processo, caracterizando uma 

redução da velocidade de adsorção no período próximo ao equilíbrio. 

O carvão ativado pode ser apresentado na forma granular ou pulverizado na forma de 

pó, cuja diferença está no tamanho dos grãos (pó com aproximadamente 44 μm e granular com 

0,6- 4 mm), além da forma de pó permitir velocidade de adsorção mais rápida (TAMBOSI, 

2008).  

Segundo o Portal Tratamento de Água (2018), o carvão ativado em pó é eliminado 

junto com o rejeito não possibilitando sua reativação, enquanto que o carvão ativado granular 

pode ser reativado, sendo possível ser usado várias vezes. 

 

3.2.3. Processos membranares 

Assim como a adsorção em carvão ativado, as técnicas avançadas utilizando 

membranas são processos de separação que não permitem a degradação dos contaminantes. 

Segundo Tambosi (2008), os processos membranares ocorrem através da diferença de pressão 

entre a alimentação e o filtrado de forma que os contaminantes fiquem retidos na membrana 

semipermeável e o efluente tratado a atravessa. 

Alguns exemplos de técnicas avançadas de separação com membranas são osmose 

inversa, nano e ultrafiltração. As principais diferenças entre elas são tipo da membrana, 

tamanho nominal dos poros da membrana e as pressões de operação de alimentação e filtrado. 

Para um menor tamanho de partículas ou moléculas de poluentes a serem separadas do efluente 

contaminado, menor precisa ser o tamanho de poro da membrana e, consequentemente, maior 

deve ser a diferença de pressão aplicada (HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006). 

Segundo André (2016), as membranas utilizadas nas técnicas de nanofiltração e 

osmose inversa possuem poros que não são visíveis, passando a ser densas. Na figura 13, é 

apresentado um esquema que retrata a relação do tamanho do poro com a pressão de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: André, 2016. 

 
Figura 13 - Tipos de processos membranares 
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O que faz dessas técnicas um diferencial é a membrana utilizada, a qual comparada 

com as outras membranas de filtros convencionais, possui um alto poder de retenção, devido à 

presença de poros de dimensões variadas (SNATURAL AMBIENTE, 2018). No entanto, uma 

desvantagem em comum é a sensibilidade à elevadas concentrações da matéria orgânica 

presente em efluentes, uma vez que limita sua utilização por conta de as membranas serem 

suscetíveis à deterioração e incrustações, reduzindo tempo de vida útil. (DINIZ, 2011) 

Segundo Diniz (2011), a ocorrência de incrustação é a principal limitação para 

aplicação do uso das membranas no tratamento de efluentes em larga escala, uma vez que 

diminui seu desempenho e impacta na maior frequência de limpezas e maior demanda de 

energia, por conta da necessidade do aumento da pressão de operação, agregando custos 

operacionais. 

Na Tabela 15, são apresentados resultados de experimentos realizados por estudiosos 

do processo de separação por membranas aplicado no tratamento de matrizes ambientais 

contaminadas por SMX e TMP, adaptada de Homem (2011). 

 

Tabela 15 - Resultados de experimentos do processo de separação por membranas 

aplicado no tratamento de matrizes ambientais contaminadas por SMX e TMP 

Antibiótico: SMX 

Concentração Matriz Tratamento 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

50 ng. L-1 
Água 

profunda 

Nanofiltração 
Osmose 
inversa 

Osmose inversa: 
Q alimentação: 

486 m3.h-1 
Q permeado: 

356 m3.h-1 
Nanofiltração: 
Q alimentação: 

360 m3.h-1 
Q permeado: 

234 m3.h-1 

Elevadas taxas de 

remoção utilizando a 

combinação da osmose 

inversa e nanofiltração. 

Radjenovid 
et al. 

(2008) 

10μg.L-1 
Água 

destilada 
Nanofiltração 

pH = 7 
T = 20ºC 

Baixa velocidade de 

adsorção (11-20% 

adsorvido após 90 min). 

Koyuncu et 
al. (2008) 
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Tabela 15 - Resultados de experimentos do processo de separação por membranas 

aplicado no tratamento de matrizes ambientais contaminadas por SMX e TMP 

(continuação) 

Antibiótico: TMP 

Concentração Matriz Tratamento 
Condições de 

operação 
Resultados Referência 

50μg. L-1 

Água 
desionizada, 
destilada e 
água de rio 

Osmose 
inversa 

Membrana de 
acetato de 
celulose 

Eficaz na remoção do 

TMP, no entanto é um 

processo moroso. 

Trovó et 
al. (2009) 

10 mg.L-1 . 

Água 
residual de 
empresa 

farmacêutica 

Osmose 
inversa 

Nanofiltração 

Osmose inversa: 
Membranas XLE e 

HR95PP 
Nanofiltração: 

Membranas NF90 
e HL Desal 

Elevadas taxas de 

remoção utilizando 

osmose inversa e 

nanofiltração 

Košutid et 
al.(2007) 

Fonte: Adaptado de Homem, 2011. 

 

Dessa forma, a fim de obter uma separação eficiente, é adequado a aplicação de mais 

de um método durante o processo, uma vez que, além de proporcionar elevadas taxas de 

remoção, conforme resultados apresentados na Tabela 15, diminui a ocorrência de incrustações 

e deterioração das membranas, otimizando a produção de permeado. 

 

3.3. PROCESSOS COMBINADOS 

 

Os processos combinados podem ocorrer através da aplicação de um processo 

avançado com uma técnica convencional, geralmente o processo biológico. O principal intuito 

de combinar os métodos é tratar matrizes aquosas com elevadas concentrações de matéria 

orgânica poluente, como por exemplo as águas residuais, o que não seria eficiente aplicando 

apenas uma técnica individualmente. Além de proporcionar um aumento da relação custo-

benefício do tratamento de efluentes recalcitrantes. 

Uma combinação eficiente consiste de um POA com o subsequente processo 

biológico, uma vez que a presença de determinadas substâncias pode inibir a ação de 

microrganismos, uma vez que eles podem ser sensíveis a poluentes tóxicos. Dessa forma, 

aplicando previamente o POA, os poluentes passam a ser mais biodegradáveis e menos tóxicos, 

prevenindo a morte dos microrganismos presentes e reduzindo a quantidade de lodo gerado no 

processo biológico (HOMEM, 2011; TAMBOSI, 2008).  

Outra possível combinação com processo biológico é o processo de separação com 

membrana, podendo ser micro ou ultrafiltração. Essa combinação ocorre nos chamados 



52 

biorreatores com membrana (BRMs), sendo um processo compacto. No biorreator ocorre o 

processo biológico, degradação da matéria orgânica pelos microrganismos presentes, e a 

membrana tem objetivo de reter as moléculas poluentes degradadas e não biodegradadas 

(ZAMBÃO, BATTISTELLI e LAPOLLI, 2018). 

O BRM também é uma opção interessante por ser um processo compacto, demandando 

menor espaço físico necessário do que os processos convencionais como lagoas facultativas e 

lodos ativados (ZAMBÃO, BATTISTELLI e LAPOLLI, 2018). Além disso, o BRM facilita a 

etapa de separação do lodo formado da fase líquida, ficando retido na membrana, uma vez que, 

comparando com os processos convencionais mencionados, a fase de separação é uma etapa 

crítica, uma vez que ocorre por ação da gravidade.  

Na Tabela 16, são apresentados resultados de experimentos realizados por estudiosos 

na aplicação do BRM para efluente contaminado com SMX e TMP, reportados por Göbel 

(2007). 

 

Tabela 16 - Resultado experimentais da aplicação do BRM para efluente contaminado 

com SMX e TMP 

Antibiótico Condições de operação Resultados Referência 

SMX TRS de 1 - 35 dias Eficiência de remoção de cerca de 80% 
Göbel et al. 

(2007) 

TMP TRS de 16 - 33 dias Eficiência de remoção de cerca de 30% 
Göbel et al. 

(2007) 

TMP TRS de 60 - 80 dias Eficiência de remoção de até 90% 
Göbel et al. 

(2007) 

Fonte: Adaptado de Göbel et al. (2007). 

 

Por meio dos resultados reportados na Tabela 16, a remoção da SMX foi 

aproximadamente 80%, independente do tempo de retenção de sólido (TRS). Em contrapartida, 

para a remoção do TMP, uma maior taxa foi alcançada para um TRS maior. Segundo Göbel, 

um maior TRS pode causar aumento da biodiversidade da biomassa ativa que, 

consequentemente, resulta em vias de degradação mais amplas disponíveis. 

Como já mencionado, a principal limitação para aplicação em grande escala é a 

ocorrência de incrustações na membra que reduz seu tempo de vida útil, aumentando a 

frequência de limpezas ou da necessidade de substituição da membrana, agregando custos no 

processo.  
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4. ANÁLISE CRÍTICA 

 

Neste capítulo é apresentada uma análise crítica sobre os métodos avançados de 

remoção de efluentes contaminados pelos antibióticos SMX e TMP, com base nos resultados 

apresentados anteriormente para cada método, com objetivo de identificar a técnica mais 

adequada para remoção de cada antibiótico. Inicialmente, é apresentada uma análise 

comparativa entre os POAs e entre as técnicas com membrana. Então, é realizada uma análise 

crítica entre todas as técnicas alternativas apresentadas (POAs, processos membranares, e 

adsorção em carvão ativado). 

 

4.1. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS POAS 

 

As Tabelas 9 a 13 presentes no capítulo 3 apresentaram resultados de experimentos 

realizados por estudiosos dos diferentes tipos de POAs aplicados no tratamento de efluentes 

contaminados com SMX e TMP. Por meio destes resultados, é possível verificar que os POAs 

para a remoção destes antibióticos dos efluentes contaminados são satisfatórios, uma vez que 

altas taxas de degradação foram alcançadas. De acordo com vantagens e desvantagens que cada 

técnica apresenta, é possível identificar a mais adequada para a remoção da SMX e TMP de 

efluente contaminado. 

A desvantagem da ozonólise é o custo do agente oxidante ozônio ou do aparelho 

gerador de ozônio, no entanto a SMX se mostrou facilmente degradável por ozonólise, com 

resultados de degradação total em tempos de 20 min e 60 min. Comparando com a fotólise 

direta, um tempo muito maior, de 30 h, de irradiação foi necessário para alcançar elevada taxa 

de degradação da SMX. 

Também é possível verificar pelos resultados reportados para a SMX na Tabela 12 que 

o processo de foto-Fenton apresentou ocorrência da mineralização na taxa de 80%, no entanto 

essa técnica possui como desvantagem o controle de pH do meio, uma vez que os íons ferrosos, 

utilizados como catalisador da reação, se precipitam na forma de hidróxidos com um pH 

superior a seis.  

Por fim, a técnica de fotocatálise heterogênea possui a vantagem de se adequar melhor 

às condições de uma estação de tratamento, uma vez que é possível aplicá-la em condições 

ambiente, não havendo necessidade de um controle do pH como na técnica de foto-Fenton. 

Consequentemente, tem um menor custo operacional agregado, fazendo com que seja a melhor 

opção da remoção da SMX de efluentes contaminados, além de apresentar resultados positivos 
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quanto à sua degradação, com ocorrência de mineralização e intermediários mais 

biodegradáveis e menos tóxicos. 

Em relação ao TMP, também é possível verificar por meio dos experimentos que é 

facilmente degradável por todos os POAs, reportados nas Tabelas 9 a 13. De acordo com 

vantagens e desvantagens que cada técnica apresenta, é possível identificar a mais adequada 

para a remoção do TMP do efluente. 

Da mesma forma analisada para a degradação da SMX, a ozonólise possui como 

desvantagem o custo do agente oxidante ozônio ou do aparelho gerador de ozônio. De acordo 

com os experimentos reportados, o TMP também é facilmente degradado por esta técnica, no 

entanto apresentou uma taxa de mineralização menor que a da fotocatálise heterogênea. 

Além disso, como já apresentado anteriormente, a técnica da fotocatálise heterogênea, 

além de ser eficiente na degradação do TMP, possui a vantagem de ocorrer nas condições 

ambiente, impactando em menor custo de operação. Assim, como foi para a SMX, esta técnica 

também é a mais adequada para a degradação e mineralização do poluente recalcitrante TMP. 
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4.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS MEMBRANARES 

 

As técnicas avançadas de separação com membrana foram nano e ultrafiltração e 

osmose inversa. Na Tabela 15, foram apresentados os resultados de experimentos realizados 

por estudioso dos processos membranares para a remoção da SMX e do TMP dos efluentes 

contaminados. 

Por meio dos resultados reportados na Tabela 15, utilizando a técnica da nanofiltração 

individualmente na remoção da SMX, obteve-se baixa velocidade de filtração e uma menor 

porcentagem de retenção do contaminante na membrana, ao ser comparado com a combinação 

da nanofiltração e osmose inversa. A associação das duas técnicas resultou em maiores taxas 

de remoção da SMX. 

Da mesma forma foi para o TMP, uma vez que por meio da comparação dos resultados 

reportados na Tabela 15, utilizando a osmose inversa individualmente foi eficaz na remoção do 

TMP, no entanto é um processo lento. Por meio da associação das duas técnicas, ocorre uma 

otimização da produção de permeado, elevando a taxa de retenção dos contaminantes nas 

membranas. Dessa forma, o método mais adequado é a combinação da nanofiltração com a 

osmose inversa, uma vez que elevadas taxas de remoção foram obtidas. 

 

4.3. ANÁLISE CRÍTICA DOS PROCESSOS AVANÇADOS DE REMOÇÃO 

 

Os resultados apresentados para a eliminação dos antibióticos SMX e TMP de 

efluentes contaminados utilizando os POAs, bem como as técnicas de separação com adsorção 

em carvão ativado e com membranas foram satisfatórios. Diante das vantagens que cada tipo 

de técnica possa apresentar, é identificado o melhor processo na remoção desses poluentes. 

A grande vantagem dos POAs comparada com as demais técnicas apresentadas é que 

durante o tratamento, os poluentes são destruídos através de reações de oxidação, sendo 

transformados a intermediários menos recalcitrantes, tóxicos e mais biodegradáveis. Além de 

serem processos de aplicação simples, são eficientes na degradação de compostos altamente 

recalcitrantes, como os antibióticos. 

Em relação às técnicas de separação, elas possuem a desvantagem de produzir um 

novo resíduo sólido e mais concentrado que precisa ser posteriormente tratado, como por 

exemplo, através de incineração, agregando custos ao tratamento completo destes poluentes. 

As técnicas de separação com membrana são processos de operação simples, mas 

possuem a desvantagem de serem sensíveis à elevadas concentrações da matéria orgânica 
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presente limitando sua utilização, uma vez que as membranas são suscetíveis à deterioração e 

incrustações. Além disso, segundo Homem (2011), são sensíveis à temperatura, uma vez que 

pode afetar o fluxo hidráulico e a pressão de alimentação da bomba. 

A técnica de adsorção com carvão ativado além de remover a matéria orgânica 

poluente presente no efluente, também elimina cor, odores e óleos (NATURALTEC, 2018), e 

apresenta como desvantagem a etapa dispendiosa da recuperação do adsorvente, quando 

possível. 

Dessa forma, é possível identificar que o POA é o mais adequado na remoção dos 

poluentes SMX e TMP de efluentes contaminados, uma vez que além de eliminarem os 

poluentes presentes do efluente, os mesmos são oxidados a intermediários menos recalcitrantes. 

Devido à possibilidade de aplicar nas condições ambiente, o POA de fotocatálise heterogênea 

é o mais adequado, favorecendo sua aplicação em estações de tratamento. 

Diante desta escolha, em relação a combinação dos métodos, a associação do POA 

com o tratamento biológico subsequente é mais adequada que o BRM, principalmente pelo fato 

já mencionado do POA oxidar os poluentes recalcitrantes orgânicos presentes, impactando em 

um melhor processo biológico, uma vez que o efluente passa a ser menos tóxico e mais 

biodegradável, evitando a morte de microrganismos sensíveis a poluentes tóxicos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme contextualizado, a ocorrência de antibióticos no meio ambiente pode 

favorecer o desenvolvimento do fenômeno da resistência bacteriana a ação de antibióticos, uma 

vez que esse fenômeno é acentuado pela exposição de bactérias a antibióticos de forma 

constante. Segundo a OMS, a aceleração desse fenômeno vem sendo um problema mundial, 

uma vez que limita seriamente o número de antibióticos capazes de tratar infecções e doenças. 

Dessa forma, ações importantes são necessárias para desacelerar significativamente o 

desenvolvimento da resistência bacteriana, como o consumo consciente e controlado, uma vez 

que uma das principais vias de contaminação de antibióticos nas matrizes ambientais aquosas 

é através da excreção após consumo desses medicamentos, tanto de uso humano quanto 

veterinário. 

Além do consumo responsável é importante a remoção completa desses medicamentos 

de efluentes contaminados uma vez que, se tratando de fármacos, o consumo é contínuo em 

toda parte do mundo impactando na liberação e entrada constante desses poluentes no meio 

ambiente. Os efluentes sem a remoção completa de antibióticos ao serem despejados nos corpos 

receptores, como rios e lagos, ocorre a exposição dos seres vivos com esses poluentes, podendo 

impulsionar o desenvolvimento da resistência bacteriana. 

Três diferentes métodos avançados foram apresentados para remoção dos antibióticos 

SMX e TMP, princípios ativos do medicamento Bactrim de grande utilização, os processos 

oxidativos avançados (POAs) e os processos de separação, com membranas e carvão ativado. 

Diante dos resultados de experimentos realizados por estudiosos encontrados na literatura, 

todos os dois diferentes processos foram satisfatórios, com elevadas taxas de remoção. 

No entanto, os POAs apresentam a vantagem de degradar os contaminantes 

recalcitrantes e não biodegradáveis, sendo o caso de alguns antibióticos, como SMX e TMP. 

Os processos de separação apresentados foram com uso de membranas e de adsorção em carvão 

ativado, obtendo altas taxas de remoção, no entanto concentrando a matéria orgânica poluente 

em uma nova fase, sendo necessário um tratamento posterior, como por exemplo, a incineração, 

agregando custo ao processo final. 

Os POAs apresentados foram ozonólise, fotólise direta, Fenton e fotocatálise 

heterogênea, técnicas que se diferenciam de acordo com o agente oxidante utilizado, presença 

de um catalisador e/ou radiação UV. Diante das vantagens que cada técnica pode oferecer, para 

tanto para a remoção da SMX quanto do TMP, a fotocatálise heterogênea foi identificada como 

a mais adequada para a degradação e ocorrência da mineralização destes antibióticos. 
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A principal vantagem da fotocatálise heterogênea é a possibilidade de o processo 

ocorrer nas condições ambiente, não sendo necessário controle de pH, impactando em menor 

custo operacional e atendendo melhor as condições de uma planta de tratamento de efluentes. 

Por fim também foram apresentadas duas diferentes associações de método avançado 

com o processo biológico com principal objetivo de tratar efluentes com elevada concentração 

de matéria orgânica poluente, como águas residuais e efluentes industriais. A combinação mais 

adequada foi a aplicação do POA como um pré-tratamento do processo biológico subsequente, 

como lodo ativado ou lagoa facultativa. Através do POA, o efluente passa a ser menos tóxico e 

mais biodegradável, prevenindo a morte de microrganismos sensíveis presentes no processo 

biológico, alcançando uma eficiente remoção dos contaminantes orgânicos. 

Diante da eficiência na remoção de antibióticos pelas técnicas avançadas apresentadas, 

sua aplicação ainda é incipiente por conta de custos para sua aplicação, principalmente nas 

ETEs brasileiras, onde os tratamentos convencionais não são eficientes na remoção desses 

medicamentos das águas residuais contaminadas.  

Dessa forma, torna-se importante a realização de estudos sobre uma simulação 

econômica a respeito da aplicação de cada método avançado apresentado, a fim de incentivar 

um investimento de sua inserção tanto em novos projetos quanto na modernização de estações 

de tratamento de efluentes já existentes. 
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