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RESUMO 

 

Este trabalho aborda o tema do tratamento de contaminação por fármacos em 

águas de abastecimento municipal, mostrando que o descarte inadequado de 

resíduos humanos, residenciais, comerciais e industriais provoca um desequilíbrio 

ambiental contaminando a água e tornando-a imprópria para uso. Sendo assim, o 

estudo apresenta uma revisão dos mecanismos de sorção, biorremediação, 

processos oxidativos avançados, processos de biorreatores à membrana e adsorção 

em carvão ativado como forma de remoção de fármacos e desreguladores endócrinos, 

bem como uma revisão de resultados disponíveis na literatura das eficiências que 

foram estudadas por diversos autores. Os mecanismos de sorção e lodo ativado 

(biorremediação) já são amplamente utilizados, porém não conseguem degradar 

completamente os fármacos, já os outros mecanismos apresentados, apesar de sua 

eficiência, ainda estão sendo utilizados em escala laboratorial. Constatou-se que, 

apesar de nenhum mecanismo ser completamente eficaz para a remoção de todos os 

fármacos e desreguladores endócrinos, pode-se perceber que a junção de dois ou 

mais mecanismos melhora expressivamente a degradação destes. Com base no que 

foi exposto, foram apresentadas duas propostas de tratamento com objetivo de 

aumentar a eficiência de degradação dos contaminantes em estações de tratamento 

de esgoto que já utilizam lodo ativado. A primeira diz respeito à combinação dos 

processos de sorção e lodo ativado com adsorção em carvão ativado, e a segunda 

proposta diz respeito à combinação do tratamento de lodo ativado combinado ao 

sistema Foto-Fenton usando luz solar. Ambas as propostas necessitam mais estudos, 

tanto testes laboratoriais como testes em escala piloto, para comprovar sua eficiência. 

PALAVRAS-CHAVE: Remoção de contaminantes. Tratamento de efluentes 

sanitários. Degradação de fármacos em efluentes. 

 
 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 

This work addresses the topic of treatment of drug contamination in municipal 

water supply, showing that the inadequate disposal of human, residential, commercial 

and industrial waste causes an environmental imbalance contaminating the water and 

making it unfit for use. Thus, the study presents a review of the mechanisms of 

sorption, bioremediation, advanced oxidative processes, processes of membrane 

bioreactors and adsorption on activated carbon as a way of removing drugs and 

endocrine disruptors, as well as a review of the results available in the literature on 

efficiencies that have been studied by several authors. The mechanisms of sorption 

and activated sludge (bioremediation) are already widely used, but they are unable to 

completely degrade the drugs, whereas the other mechanisms presented, despite their 

efficiency, are still being used on a laboratory scale. It was found that, although no 

mechanism is completely effective for the removal of all drugs and endocrine 

disruptors, it can be seen that the combination of two or more mechanisms significantly 

improves their degradation. Based on what was exposed, two treatment proposals 

were presented with the objective of increasing the degradation efficiency of 

contaminants in sewage treatment plants that already use activated sludge. The first 

concerns the combination of the sorption and activated sludge processes with 

activated carbon adsorption, and the second proposal concerns the combination of the 

activated sludge treatment combined with the Photo-Fenton system using sunlight. 

Both proposals require further studies, both laboratory tests and pilot scale tests, to 

prove their efficiency. 

KEYWORDS: Contaminant removal. Treatment of sanitary effluents. 

Degradation of drugs in effluents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A degradação dos recursos hídricos e a escassez de água potável são 

questões de crescente preocupação em todo o mundo, principalmente devido à 

existência de micropoluentes emergentes devido ao descarte inadequado dos 

resíduos. 

O desenvolvimento irrestrito da indústria e a grande quantidade de recursos 

naturais explorados levou à produção de resíduos despejados no ambiente aquático 

muitas vezes sem qualquer tratamento prévio, causando assim a poluição das águas 

de rios, lagos, oceanos etc. Dentre os contaminantes presentes, os fármacos, 

chamados de contaminantes emergentes, vêm chamando a atenção, pois geralmente 

estações de tratamento de águas residuais não são muito eficazes em removê-los por 

serem resistentes aos processos e sua presença na água pode causar doenças em 

animais selvagens e até mesmo em seres humanos. Entretanto, a principal forma que 

os resíduos de fármacos entram no meio ambiente, é através do lançamento de 

esgotos domésticos. 

Existem diferentes classes de fármacos que são utilizados tanto por animais 

quanto humanos e diversos estudos já comprovaram a sua presença em águas 

superficiais e subterrâneas. Segundo Escher et al. (2019), a classe de fármacos mais 

consumida é a de analgésicos e anti-inflamatórios, isso porque, na maioria dos países 

os anti-inflamatórios não precisam de prescrição médica para serem adquiridos. Além 

disso, o uso de antibióticos, outra classe de fármacos, gera dois problemas 

ambientais: a contaminação de recursos hídricos e o aumento da resistência de 

microrganismos a esses fármacos.  

Para Nunes (2010), os metabólitos dos medicamentos no ambiente são 

igualmente importantes. Após a administração, os medicamentos são metabolizados 

de forma parcial pelo organismo dos pacientes e ocorre a alteração da estrutura 

química das substâncias medicamentosas, com o objetivo de favorecer a sua 

eliminação. Portanto não apenas o composto farmacêutico original, mas também seus 

derivados contaminam o ambiente aquático. Por fim, são excretados e depois entram 

nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), onde serão tratados junto com outros 

contaminantes.  

A água é um elemento natural, indispensável para a manutenção e homeostase 

de toda a forma de vida no planeta Terra e, devido a crescente poluição, a qualidade 
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da água vem se tornando um assunto de crescente preocupação. Em vista disso, 

questões como reutilização e tratamento de resíduos industriais e domésticos se 

tornaram cada vez mais importantes. 

 

 

Figura 1 - Possíveis caminhos percorridos por um fármaco após descarte no meio 
ambiente 

Fonte: Bila e Dezotti (2003) 

 

A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 357/2005 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, porém a resolução não dispõe de valores limites para compostos 

farmacológicos. No Brasil, não há registros de programas oficiais voltados para a 

problemática dos fármacos como contaminantes (ESCHER et al., 2019). 

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na determinação de 

contaminantes emergentes que atualmente não estão cobertos pelas 

regulamentações existentes sobre qualidade da água ou que não foram estudados 

anteriormente e que podem ser candidatos à regulamentação futura, dependendo de 

pesquisas sobre sua toxicidade e potencial efeitos no ambiente e na saúde humana 

(HERNÁNDEZ et al., 2007). 
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1.1 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação da eficiência dos 

principais mecanismos de remoção de fármacos e desreguladores endócrinos em 

estações de tratamento de esgoto. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

• Revisão dos principais mecanismos de remoção de contaminantes e suas 

respectivas eficiências na remoção de fármacos disponíveis na literatura.  

• Propor tratamentos adicionais à técnica de lodo ativado para remoção de 

fármacos e desreguladores endócrinos. 

 

1.2 Organização do texto 

 

O presente trabalho é organizado em seis capítulos. O primeiro consiste na 

introdução teórica do assunto abordado e objetivos. O segundo capítulo refere-se ao 

estado da técnica, onde são apresentados por meio de uma revisão bibliográfica os 

principais mecanismos de remoção. O terceiro capítulo trata da revisão dos 

mecanismos de remoção de fármacos e desreguladores endócrinos provenientes de 

ETE mais abordados na literatura. O capítulo quatro diz respeito a uma análise dos 

resultados de eficiência dos mecanismos apresentados disponíveis na literatura. O 

capítulo cinco apresenta duas propostas de tratamento com base no que foi estudado, 

e por fim, o capítulo seis demonstra as conclusões gerais do presente trabalho.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na década de 70, começou-se a atentar para a presença de fármacos em 

ambientes aquáticos (Garrison, 1976 apud Melo, 2009). Desde então, diversos 

estudos têm sido realizados e revelam a presença de resíduos de fármacos em várias 

partes do mundo. Nos últimos anos, o conhecimento sobre a ocorrência de fármacos 

no meio ambiente aumentou em grande parte devido a novas técnicas analíticas 

capazes de determinar presença destes compostos polares (FENT et al., 2006). 

As estações de tratamento de água no Brasil têm sido comumente projetadas 

para promover elevada remoção de material particulado e de microrganismos, com 

significativa predominância da tecnologia convencional de potabilização, 

compreendendo as etapas de coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, 

filtração e desinfecção (LIMA et al., 2014).  

Apesar de poucos estudos, tem-se comprovado que muitos dos compostos 

emergentes causam efeitos em nível bioquímico, com consequências sobre o sistema 

endócrino e, em alguns casos, podem acarretar deficiência no sistema imunológico, 

carcinogenia e mutagenia. Dessa forma, apesar de ser impossível avaliar a sua real 

magnitude, o crescente emprego desses compostos representa um risco ambiental 

concreto, principalmente pela incapacidade de acompanhar o comportamento, a 

velocidade de distribuição, os níveis e efeitos ambientais (BORGES et al., 2016). 

De acordo com Suárez et al. (2008), compreender as características dos 

poluentes é muito importante para esclarecer o mecanismo de degradação e 

transporte que ocorre durante o tratamento de águas residuais. Além disso, as 

condições operacionais e configurações de diferentes unidades de processamento 

podem afetar o mecanismo de adsorção, fotodegradação, volatilização e química e/ou 

biotransformação de compostos.  

A eficiência de remoção dos fármacos em ETE depende das propriedades 

físico-químicas de cada composto. Vários trabalhos relatam que a eliminação destes 

compostos é frequentemente incompleta, pois a taxa de remoção é variável (MELO et 

al., 2009). 

Esses compostos químicos são moderadamente solúveis em água, lipofílicos e 

biologicamente ativos. Fármacos são administrados topicamente (inalação e 

aplicação na pele), internamente (administração oral), ou parenteralmente (injeções e 

infusões) em hospitais e clínicas. Depois do uso, as moléculas são absorvidas, 
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distribuídas, parcialmente metabolizadas, e finalmente excretadas do corpo. Para 

serem usados com segurança, a maioria dos modernos fármacos são fabricados de 

uma maneira a serem metabolizados em órgãos como fígado ou rim, depois de 

atingirem os efeitos farmacológicos desejados. O metabolismo elimina moléculas de 

droga em excesso, assim como outros compostos tóxicos xenobióticos, via uma série 

de biotransformações enzimáticas e os converte em compostos mais polares e 

hidrofílicos (IKEHATA et al., 2006). 

Segundo Lima e Bergamasco (2017), controlar o lançamento de compostos 

químicos na água através de políticas rigorosas é difícil, como a proibição da produção 

de hormônios sintéticos, em especial pela importância na regulação do sistema 

endócrino. Desta maneira, os efeitos fisiológicos e os possíveis impactos negativos 

dos estrogênios sintéticos no ambiente podem ser minimizados por meio de vários 

tratamentos e procedimentos de remediação. 

Ao contrário de outros microcontaminantes, tais como pesticidas e poluentes 

industriais, cujas concentrações no meio ambiente tenderão a diminuir devido a 

restrições legais, é esperada uma ampliação no consumo dos fármacos em 

decorrência dos seus efeitos benéficos à saúde, podendo, consequentemente, 

resultar em aumento na sua ocorrência no meio ambiente (TAMBOSI et al., 2010). 

De acordo com Santos et al. (2010), os fármacos mais frequentemente 

detectados em ambientes aquáticos são classificados como anti-inflamatórios não 

esteroides (16%), antibióticos (15%), reguladores lipídicos (antilipêmicos) (12%) e 

hormônios sintéticos (9%), que somados, perfazem 52% dos 134 artigos publicados 

entre 1997 e 2009 sobre a ocorrência de fármacos em ambientes aquáticos. 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) encontram-se entre os 

medicamentos mais prescritos em todo o mundo. São utilizados principalmente no 

tratamento da inflamação, dor e edema (BATLOUNI, 2010). Antibióticos são 

compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte 

de fungos ou bactérias. Podem ser classificados como bactericidas, quando causam 

a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição do crescimento 

microbiano (GUIMARAES, MOMESSO e PUPO). Os reguladores lipídicos são 

fármacos moduladores do metabolismo lipídico e visam diminuir a concentração de 

colesterol e triglicerídeos circulantes no sangue (SANTOS et al., 2010). Os hormônios 

sintéticos foram desenvolvidos para uso médico em terapias de reposição e métodos 
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contraceptivos, são os que despertam maior preocupação, tanto pela potência como 

pela quantidade contínua introduzida no ambiente (REIS E ARAUJO, 2006). 

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(USEPA), os desreguladores endócrinos podem ser definidos como: agentes 

exógenos, que mesmo em concentrações-traço, possuem a capacidade de interferir 

na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônios naturais, 

responsáveis pela manutenção, reprodução, desenvolvimento e comportamento dos 

organismos (USEPA, 2010). 

Tabela 1 - Maiores concentrações médias de fármacos detectados no meio 

ambiente 

Substâncias 
Concentrações médias no 

ambiente 
Condições 

Anti-inflamatório     

Diclofenaco 0,81 µg.L-1  Efluente de ETE/Alemanha 

Ibuprofeno 1 a 3,3 µg.L-1  Esgoto doméstico/Suécia 

Antibiótico     

Sulfametoxazol 0,4 µg.L-1 Efluente de ETE/Alemanha 

Tetraciclina 1,2 a 4,2 µg.L-1 Água Superficial/Alemanha 

Regulador lipídico     

Ácido clofibrico 1,0 µg.L-1 Esgoto doméstico/Brasil 

Bezafibrato 1,2 µg.L-1 Esgoto doméstico/Brasil 

Hormônio     

Estrona 0,04 µg.L-1 Esgoto doméstico/Brasil 

17α-Etinilestradiol 0,45 µg.L-1 Água Superficial/Alemanha 

Fonte: Adaptado de Bila e Dezotti (2003) 

 

Para se entender o destino dos fármacos em uma ETE, é importante avaliar os 

principais mecanismos de remoção atuantes, que por sua vez são definidos pelas 

propriedades físico-químicas dos microcontaminantes, pela configuração dos 

sistemas de tratamento, pelas condições ambientais e pelos parâmetros operacionais 

das unidades de tratamento (IWA, 2010). 

 

 

 



21 
 

 

2.1. Determinação de fármacos em águas residuais 

 

Antes do tratamento para remoção dos contaminantes, é necessário saber 

primeiro quais são os fármacos presentes na água. Dessa forma pode ser escolhido 

o melhor método para remoção dos mesmos. 

Para a determinação de fármacos, diferentes métodos analíticos são 

reportados na literatura, os quais são principalmente válidos para matrizes biológicas 

como sangue, tecido e urina, sendo que algumas modificações nestes métodos 

podem ser suficientes para amostras ambientais. No entanto, a análise de fármacos 

residuais em efluentes de ETE, em águas de rios, de subsolos e água potável requer 

ainda o desenvolvimento de métodos mais sensíveis para a detecção de 

concentrações na faixa de µg.L-1 e ng.L-1 (RODRIGUES, 2011). 

De acordo com Suchara (2007), para verificar a presença e quantificar os 

fármacos é necessária a utilização de ferramentas analíticas sensíveis que levem a 

resultados eficientes e com baixos limites de detecção, além de gerar dados de 

confiança na identificação de várias moléculas de fármacos. Assim, para a sua 

determinação é necessária a execução de várias etapas analíticas como: extração, 

pré-concentração, eliminação de interferentes, separação, detecção e quantificação 

do analito. 

Das diversas técnicas analíticas existentes para a quantificação desses 

compostos destacam-se àquelas que empregam cromatografia em fase líquida ou de 

fase gasosa acoplada à espectrometria de massas, as quais oferecem especificidade, 

sensibilidade e rapidez para as análises ambientais (QUEIROZ, 2011). A 

espectrometria de massas é um dos sistema de detecção mais empregado, devido a 

sua capacidade de além de quantificar, também identificar analitos. A espectrometria 

de massa é uma das técnicas mais importantes de análise molecular, devido ao seu 

potencial de fornecer informações de massa molar, bem como a estrutura do analito 

(SUCHARA, 2007). 

 

2.2. Efeitos ecotoxicológicos dos fármacos 

 

Os fármacos são elaborados e obtidos quimicamente para atingir rotas 

metabólicas e moleculares específicas, alterando funções biológicas. Quando 

introduzidos ao meio ambiente, podem afetar os animais pelas mesmas rotas e atingir 
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órgãos, tecidos e células ou biomoléculas com funções semelhantes à de humanos 

(FENT et al., 2006). 

Esses compostos são considerados contaminantes ambientais por 

apresentarem moléculas biologicamente ativas e frequentemente de baixa 

biodegradabilidade. Essas características apresentam um grande potencial para 

bioacumulação e persistência no ambiente (CHRISTENSEN, 1998). Sua constante 

presença no ambiente pode resultar em efeitos adversos em organismos aquáticos e 

terrestres, podendo interferir na fisiologia, metabolismo e comportamentos das 

espécies, além de causar efeitos secundários alterando a defesa imunológica de 

organismos, tornando-os mais suscetíveis a parasitas e doenças (PETROVIC, M. et 

al., 2005). 

Devido a esses efeitos adversos dos fármacos, estudos ecotoxicológicos vêm 

ganhando grande importância a fim de determinar quais desses compostos são 

potencialmente perigosos ao meio ambiente. Há uma preocupação com os possíveis 

efeitos em organismos aquáticos bem como com os elos da cadeia trófica que podem 

alimentar-se desses seres vivos contaminados, especialmente porque o ser humano 

se encontra no topo dessa cadeia (TORRES, N. H. et al., 2012). Essa preocupação é 

justificada uma vez que essas substâncias podem acumular-se nos organismos de 

animais aquáticos e atingir, por meio da alimentação, o ser humano. De acordo com 

Ghiselle e Jardim (2007), os fármacos também podem ser ingeridos através do 

consumo de água tratada destinadas ao abastecimento. 

Os ensaios ecotoxicológicos deveriam ser realizados objetivando o efeito do 

fármaco em organismos vertebrados e invertebrados baseados na hipótese de 

semelhança do modo de ação dos compostos. No entanto, as análises dos efeitos 

tóxicos têm sido realizadas preferencialmente utilizando uma biota aquática com 

objetivo de identificar efeitos agudos e crônicos em microrganismos tradicionais (BILA 

et al., 2003). 

Atualmente, antibióticos e desreguladores endócrinos (DE) são os mais 

discutidos na literatura. O primeiro por ocasionar o desenvolvimento de populações 

bacterianas resistentes e por serem usados em grandes quantidades na medicina 

humana e veterinária; o segundo por causar perturbações no sistema endócrino por 

substâncias como os estrogênios, afetando o sistema reprodutivo de organismos 

aquáticos (BILA et al., 2003). 
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Estudos relacionados aos efeitos de antibióticos apontaram o desenvolvimento 

de resistência ao medicamento em diferentes espécies de microrganismos. O 

aumento do uso de antibióticos e seu uso indiscriminado resultou em uma seleção 

genética de bactérias resistentes, com efeito a longo prazo e, provavelmente 

irreversíveis (SANDERSON et al., 2004). Estudos de MIRANDA et al. (1998) 

MIRANDA et al. (1998) evidenciaram que uma espécie de Aeromonas, isolada de 

ambientes aquáticos, desenvolveu resistência a diversos antibióticos testados. Em 

outros estudos, observaram resistência da espécie Escherichia coli a diferentes 

grupos de antibióticos (DEPIZZOL, 2006; MCKEON, 1995; REINTHALER et al., 2003).  

Com relação aos perturbadores endócrinos, principalmente estrógenos, os 

peixes são um dos grupos mais estudados no desenvolvimento de anomalias no 

sistema reprodutivo. Diversas investigações apontam que a exposição a estrogênios 

pode causar a feminização de peixes (JOBLING et al., 1998), inibição testicular 

(PANTER et al., 1998), indução de hermafroditismo (KANG et al., 2002). Alguns 

estudos relatam que, dependendo da dose e do tempo de exposição, é possível que 

essas substâncias estejam relacionadas ao desenvolvimento de doenças como 

câncer de mama, testicular e de próstata, ovários policísticos e redução de fertilidade 

masculina (MILLS e CHICHESTER, 2005). 

Embora menos discutidos, são encontrados na literatura testes relacionados a 

anti-inflamatórios e analgésicos. Dentre esses compostos, destacam-se diclofenaco, 

ibuprofeno e paracetamol. Estudos com diclofenaco apresentaram alterações no 

fígado, rins e brânquias de peixes (HOEGER et al., 2005; TRIEBSKORN et al., 2007). 

Este medicamento está entre os anti-inflamatórios mais tóxicos em estudos de 

exposição aguda (FENT et al., 2006). Ensaios com ibuprofeno evidenciaram efeitos 

genotóxicos, apresentando mudanças genéticas em concentrações da ordem de µg.L-

1 e em curto período de exposição (RAGUGNETTI et al., 2010; PAROLINI et al., 2011). 

As investigações relacionadas ao paracetamol apresentaram efeitos diretos à 

atividade enzimática causados pela oxidação e alteração da conformação das 

enzimas (NAVA-ÁLVAREZ et al., 2014; GUILOSKI et al., 2017). 

Dentro deste cenário, é possível avaliar que, mesmo em concentrações da 

ordem de µg.L-1, efeitos agudos e crônicos são notados em ensaios toxicológicos, 

sendo ainda necessário expandir os estudos para diferentes fármacos assim como 

sua aplicação em uma maior diversidade de espécies. 
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2.3. Remoção dos microcontaminantes em ETE 

 

As ETEs são projetadas para tratar uma gama de substâncias, como sólidos, 

matéria orgânica e, em alguns casos, patógenos. Embora estas substâncias possam 

ser removidas de forma eficiente e consistente nos tratamentos em nível secundário, 

a remoção de microcontaminantes é extremamente baixa para essas estações. Por 

isso, a avaliação da degradação desses poluentes durante o tratamento de esgoto se 

torna imperativa para a otimização e proposição de processos, a fim de evitar a 

liberação dos microcontaminantes potencialmente nocivos ao meio ambiente, 

especialmente os fármacos e desreguladores endócrinos (DE). As ETEs empregam 

geralmente processos de tratamento primário, secundário e opcionalmente terciário. 

Geralmente os processos de tratamento terciário são usados para produzir um 

efluente com maior qualidade que pode ser utilizado para reuso. Essas tecnologias 

são sempre relacionadas a elevados custos, sendo a exigência para esses processos 

geralmente embasada em objetivos de saúde pública e/ou ambientais (LUO, 2014). 

Além disso, a operação de unidades de tratamento terciário requer maior capacitação 

técnica e não são simples (BRANDT, 2012). 

O nível de remoção dos microcontaminantes em ETE está relacionado com as 

características dos compostos (p ex.: hidrofobicidade, biodegradabilidade e 

volatilidade), parâmetros operacionais da estação de tratamento e características do 

esgoto. Em geral, os compostos polares e não voláteis são mais propensos a degradar 

nos processos de tratamento. Entretanto, para avaliar as vias de remoção dos 

microcontaminantes é necessário caracterizar também o pH, a temperatura do esgoto, 

o tempo de detenção hidráulico (TDH) da estação e a idade do lodo nesse tratamento 

(LUO et al., 2014). 

A idade do lodo controla a diversidade da comunidade microbiana presente nos 

sólidos das estações de tratamento. A otimização da degradação dos 

microcontaminantes é alcançada com o aumento do tempo de detenção dos sólidos 

no tratamento e consequentemente com o aumento da idade do lodo. Esse tempo 

elevado facilita o acúmulo de bactérias de crescimento lento, tais como bactérias 

nitrificantes. Em condições ideais, o cometabolismo dessas bactérias utiliza a enzima 

mono-oxigenase de amônio como substrato para uma possível degradação dos 

microcontaminantes. Além disso, a alta idade do lodo favorece a retenção, no sistema, 

de microcontaminantes hidrofóbicos adsorvidos ao lodo. Alguns estudos provaram 
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que a biomassa nitrificante teve efeitos positivos na remoção de microcontaminantes 

como ibuprofeno, naproxeno, trimetoprima, etinilestradiol, bisfenol A e nonilfenol. 

(FERNANDEZ-FONTAINA et al., 2012; SUAREZ et al., 2010). 

Outro fator que causa impacto na remoção dos microcontaminantes é a 

variação da temperatura. Em países com sazonalidade bem definida, a brusca 

variação da temperatura da matriz pode afetar a biodegradação e a partição (sorção 

e volatilização) dos microcontaminantes (LUO et al., 2014). 

Entretanto, existem estudos que mostram que a remoção de 

microcontaminantes independe da variação da temperatura (SUÁREZ et al., 2010). 

A presença de fármacos em efluentes de ETE indica a baixa eficiência de 

remoção dos mesmos pelos processos convencionais de tratamento e leva à 

contaminação de águas superficiais. Essa situação tem incentivado a busca de 

melhores métodos que são capazes de promover a mineralização desses 

contaminantes, ou pelo menos transformá-los em produtos que não prejudiquem o 

meio ambiente (MELO et al., 2009). 

 

2.4. Principais mecanismos de remoção de contaminantes em ETE 

 

2.4.1 Sorção 

 

O termo sorção é utilizado para descrever o processo de partição de uma 

substância química entre as fases líquidas e sólidas. Na sorção, as moléculas 

presentes na fase líquida são atraídas para a zona interfacial, devido à existência de 

forças atrativas não-compensadas na superfície do sorvente e que tendem a ser 

compensadas mediante mecanismos de ligação. Os mecanismos de ligação podem 

ser químicos ou físicos (SOUZA, 2006; GONDIM, 2009). 

A sorção de compostos orgânicos pode ser dividida nas seguintes categorias: 

(i) adsorção, que é relacionada à interface entre as fases; (ii) absorção, que ocorre 

quando moléculas penetram na fase sólida ou líquida além da interface. 

De acordo com Souza (2006), a sorção pode ser física ou química. Na sorção 

física é caracterizada por envolver baixa energia de sorção. Estão incluídas nesta 

categoria as foças de Van der Waals. Já a sorção química envolve a interação química 

entre o líquido sorvido e o sólido sorvente, conduzindo à formação de um composto 

químico de superfície ou complexo de sorção. As ligações químicas são 
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caracterizadas por envolverem elevadas energias de sorção e se dão em tempos 

relativamente curtos. Neste mecanismo destacam-se as interações eletrostáticas. 

 

2.4.2 Biodegradação (Transformação Biológica) 

 

A biodegradação ou transformação biológica é outra forma importante de 

degradação dos nutrientes no processo de tratamento do esgoto. Entretanto, no que 

tange a degradação dos microcontaminantes, devido às pequenas concentrações 

verificadas desses compostos nessas matrizes ambientais e em termos de cinética de 

transformação, essa via de remoção se torna limitada (BRANDT, 2012). 

Isso ocorre, pois, a taxa de transformação biológica é diretamente proporcional 

à concentração dos microcontaminantes na fase líquida, ou seja, quanto menor a 

concentração de microcontaminantes disponíveis para biodegradação, menor será a 

ação biológica para a retirada dos contaminantes de uma determinada matriz. Essa 

dinâmica é representada por uma cinética de remoção de pseudo primeira ordem 

(JOSS et al., 2006). 

 

2.4.3 Degradação química 

 

A degradação abiótica compreende a degradação de produtos químicos 

orgânicos por meio de produtos químicos (por exemplo, hidrólise, oxidação) (CIRJA 

et al., 2008). 

• Processos Oxidativos Avançados (POA) 

Os processos oxidativos avançados (POA) têm sido extensivamente estudados 

devido ao seu potencial como alternativas ou complementos aos processos 

convencionais de tratamento de efluentes, uma vez que os radicais hidroxila gerados 

são altamente reativos e pouco seletivos, podendo atuar na oxidação química de uma 

vasta gama de substâncias (MELO et al., 2009). 

Os POA são caracterizados por reações de oxidação química intermediadas 

pelo radical hidroxila (HO•), espécie extremamente reativa e pouco seletiva. O 

potencial padrão de redução do radical hidroxila (E0 = 2,73 V), muito superior ao dos 

oxidantes convencionais, faz com que atue na oxidação de uma grande variedade de 
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substâncias. Os radicais hidroxila são formados a partir de oxidantes como H2O2 ou 

O3 (MELO et al., 2009). 

Segundo Polezi (2003), vários métodos podem ser utilizados para a formação 

dos radicais hidroxila. Estes métodos podem ser:  

i. Homogêneos - Catalisador e substrato formam uma única fase. 

ii. Heterogêneos - O substrato e o catalisador formam um sistema de mais de 

uma fase. Geralmente são processos que possuem catalisadores na forma sólida. 

 

Tabela 2 - Sistemas típicos de Processos Oxidativos Avançados 

Processo Homogêneo Heterogêneo 

Com irradiação 

H2O2/UV 

TiO2/O2/UV 

Foto-Fenton 

Sem irradiação Fenton O3/catalisador 

Fonte: Adaptado de Souza (2006) 

 

2.5. Tecnologias alternativas 

 

Devido à grande variedade de microcontaminantes existentes nas matrizes 

ambientais e às diversas propriedades físico-químicas que esses compostos 

possuem, não existe um tratamento específico que seja 100% eficiente para 

assegurar a remoção completa dos microcontaminantes. Entretanto, existem 

processos com ótimo nível de confiabilidade e comprovadamente eficientes, capazes 

de eliminar grande parte desses. Dentre eles podem ser citados a adsorção em carvão 

ativado e filtros que utilizam de meios porosos para promover a biodisponibilidade dos 

microcontaminantes para que ocorra a biodegradação desses compostos (filtros 

bioativos). Outras tecnologias como os processos oxidativos avançados, coagulação 

e floculação e reatores de membrana, também são utilizados como tratamento 

específico para os microcontaminantes, contudo, unidades que utilizam desses tipos 

de tecnologia são onerosas e de operação complexa (BRANDT, 2012), 

 



28 
 

 

2.5.1 Sorção em carvão ativado 

 

A utilização do carvão ativado para tratamento através do campo adsortivo é 

comumente adotada para controlar o sabor e dar maior qualidade à água potável. 

Entretanto, esse material também pode ser utilizado para o tratamento de efluentes 

secundários, com grande potencial de remoção dos microcontaminantes. Isso ocorre 

porque o carvão ativado possui a capacidade de sorver certos contaminantes, 

deixando-os biodisponíveis para a degradação pela ação enzimática de alguns micro-

organismos (PAREDES et al., 2016).  

O carvão ativado em pó é considerado um adsorvente eficaz para o tratamento 

de compostos orgânicos persistentes como os fármacos e desreguladores endócrinos 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2004). 

Uma vantagem do emprego dessa substância em relação ao tratamento é que 

ela pode ser utilizada de forma contínua (sempre disponível como integrante do 

tratamento) ou intermitente (quando há o risco de contaminação por contaminantes) 

(GERRITY et al., 2011).  

 

2.5.2 Biorreatores à membrana 

 

O processo de biorreatores à membrana é um método alternativo ao tratamento 

convencional de efluentes. O método combina três mecanismos de tratamento: 

sorção, biorremediação e separação física: micro ou ultrafiltração por membranas.  

O grande diferencial deste processo é justamente explorar a capacidade de 

separação da tecnologia de membranas para eliminar os problemas de separação de 

biomassa presentes na técnica convencional de sedimentação por gravidade, 

especialmente para flocos pequenos e partículas coloidais (SUBTIL et al., 2013). Essa 

tecnologia, muito mais eficiente que os decantadores secundários convencionais, 

permite sua substituição, reduzindo a área de instalação da estação de tratamento. 

Além disso o biorreator pode operar a altas concentrações de biomassa e longo tempo 

de retenção, fatores que favorecem a biodegradação de poluentes orgânicos (SIPMA 

et al., 2010). 

O sistema pode ser configurado de duas formas distintas: módulo com 

membrana externa ou com membrana submersa. A última sendo mais atrativa 
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principalmente pelo menor gasto energético, menor área de instalação e menor custo 

com manutenção das membranas (SILVA, 2009).   
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3. REVISÃO DOS PRINCIPAIS MECANISMOS DE REMOÇÃO DE 

FÁRMACOS E DESREGULADORES ENDÓCRINOS 

 

3.1 Sorção 

 

A sorção à fase sólida é uma via importante de remoção de poluentes orgânicos 

durante o tratamento de esgoto, principalmente para os fármacos e DE. Esses 

compostos são caracterizados por sua lipofilicidade e baixa biodegradabilidade, 

características necessárias a esses agentes biológicos para serem facilmente 

absorvidos por membranas biológicas e atuarem por tempo suficiente sem serem 

excretados pelo organismo (NUNES, 2010). Essas propriedades conferem aos 

contaminantes resistência à biotransformação em lodos ativados, sendo a sorção em 

biomassa uma alternativa. 

O fenômeno de sorção consiste em um processo de transferência de massa no 

qual as moléculas são transferidas de uma fase fluida (líquida ou gasosa) para uma 

fase sólida ou líquida. Segundo Suárez et al. (2008) e Ternes et al. (2004), a sorção 

de microcontaminantes em ETE pode ser estimada com base no coeficiente de 

distribuição ou partição sólido-líquido Kd o qual, para um composto em condições de 

equilíbrio, é a razão entre a concentração do composto sorvido no lodo (Csorvido) e sua 

concentração na solução (Csolúvel), conforme a equação 3.1. 

 

Kd= 
Csorvido

SST Csolúvel

 Equação 3.1 

 

Onde: 

Csorvido = concentração do composto sorvido sobre o lodo (μg.L-1); 

Kd = coeficiente de distribuição sólido-líquido do composto (L.kg-1); 

SST = concentração de sólidos em suspensão no esgoto bruto ou produção de sólidos 

em suspensão no tratamento primário e/ou secundário por litro de esgoto (kg.L-1); 

Csolúvel = concentração do composto dissolvido na fase líquida (μg.L-1). 

 

Segundo Ternes et al. (2004), valores de log Kd ≤ 2,0 indicam tendência quase 

nula para adsorção do fármaco ou DE. Já a faixa de log Kd compreendida entre 2,0 e 
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2,7 indica baixa tendência para a sorção do composto e valores superiores a 2,7 

demonstram alta tendência do contaminante de sorção em uma matriz.  

Ternes et al. (2004) relacionou Kd a dois mecanismos principais: 

 

• Absorção 

 

A absorção é o processo de transferência das moléculas presentes em uma 

determinada fase fluida para outra fase, sólida ou líquida, permanecendo dissolvidas.  

No caso de um sistema de tratamento biológico, como as ETEs, a absorção 

corresponde às interações de grupos alifáticos e aromáticos dos compostos orgânicos 

presentes no efluente com a membrana celular lipofílica dos microrganismos 

presentes na biomassa (lodo) ou com as frações lipídicas presentes nos sólidos 

suspensos (SUÁREZ et al., 2008). Assim, a lipofilicidade dos micropoluentes é a 

principal característica que determinará a capacidade de absorção nas matrizes 

sólidas de uma ETE.  

O grau de lipofilicidade de um composto é quantificado pelo coeficiente de 

partição octanol/água Kow, mais comumente representado em sua forma logarítimica 

log Kow. O valor de Kow corresponde ao equilíbrio entre uma fase orgânica composta 

por octanol e uma fase aquosa. Quanto maior o valor de Kow, maior a lipofilicidade do 

composto. 

Segundo Rogers (1996), a tendência de um composto para acumular nos 

sólidos de lodo de esgoto pode ser avaliada usando as seguintes relações: 

 

• log Kow < 2,5: baixo potencial de sorção; 

• log Kow < 2,5 e < 4,0: médio potencial de sorção; 

• log Kow > 4,0: alto potencial de sorção. 

 

• Adsorção 

 

A adsorção também é um fenômeno de transferência de massa assim como a 

absorção, consistindo na transferência física ou química de um composto em fase 

fluida para uma fase sólida. Diferente da absorção, o soluto adsorvido não se dissolve 

no sólido, mas permanece na interface sólido/líquido ou sólido/gás. 
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Existem dois tipos de adsorção: a física (fisissorção) e a química 

(quimissorção). A adsorção física corresponde às forças de interação de Van der 

Waals entre o composto a ser adsorvido e o adsorvente. Por outro lado, na 

quimissorção prevalece as interações eletrostáticas. No processo de sorção em lodo 

ativado, a adsorção física ocorre entre os contaminantes e as superfícies hidrofóbicas 

da biomassa e da matéria orgânica em suspensão. Já a adsorção química 

corresponde às interações dos grupos positivamente carregados dos compostos com 

superfícies negativamente carregadas da biomassa. Sendo as interações 

eletrostáticas mais fortes que às forças de Van der Waals, elas são determinantes na 

adsorção. Logo, a capacidade de uma substância ser adsorvida relaciona-se 

diretamente com a tendência de ser ionizada ou dissociada em fase aquosa, o que é 

caracterizado pela constante de dissociação Ka, representado frequentemente como 

pKa (SUÁREZ et al., 2008).  

Resumindo, o processo de sorção à fase sólida apresenta dois mecanismos 

possíveis (citados acima) e o potencial de sorção, fator determinante para a eficácia 

do processo, irá depender tanto do caráter lipofílico quanto da constante de 

dissociação do contaminante. As diferentes características e composição de lodos 

(primário, secundário, digerido) podem gerar diferenças nos valores de Kd para um 

mesmo composto sendo necessário calcular a constante para o tipo de matriz 

encontrada no sistema de tratamento de esgoto. Por exemplo, o lodo primário 

apresenta uma grande fração lipídica; já no lodo secundário os microrganismos 

representam a maior parte dos sólidos em suspensão. Ternes et al. (2004) concluiu 

que, para compostos que contém grupo funcional suscetível à protonação e 

desprotonação têm sua capacidade de sorção influenciadas pelo pH do lodo. 

 

3.2 Biodegradação (Transformação Biológica) 

 

3.2.1. Biorremediação 

 

Biorremediação é um processo no qual organismos vivos, normalmente plantas 

ou microrganismos, são utilizados tecnologicamente para remover ou reduzir 

poluentes no ambiente. Este processo biotecnológico de remediação tem sido 

intensamente pesquisado e recomendado pela comunidade científica atual como uma 

alternativa viável para o tratamento de ambientes contaminados, tais como águas 
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superficiais, subterrâneas e solos, além de resíduos e efluentes industriais em aterro 

ou áreas de contenção (GAYLARDE et al., 2005). 

Vários organismos podem ser utilizados na degradação, como bactérias, 

fungos ou plantas (biodegradação), e a eficiência de um ou outro depende, em muitos 

casos, da estrutura da molécula e da presença de enzimas hábeis em degradar o 

produto, as quais apresentam especificidade para a maioria dos substratos (MEYER, 

1978). É por meio deste mecanismo que a biorremediação é efetivada. Este processo 

é mais provável quando a estrutura química do xenobiótico é semelhante à estrutura 

de moléculas naturais (GAYLARD; BELLINASO; MANFIO, 2005). 

A biorremediação pode ocorrer de duas maneiras, in situ ou ex situ. 

Biorremediação “in situ” é realizada no próprio local, sem que haja remoção de 

material contaminado. Isto evita custos e distúrbios ambientais associados com o 

movimento de solos e águas que estão contaminados para outros locais destinados 

ao tratamento. Os produtos finais de uma biorremediação efetiva são água e gás 

carbônico, que não apresentam toxicidade e podem ser incorporados ao ambiente 

sem prejuízo aos organismos vivos (MARIANO, 2006). Já na biorremediação ex situ 

existe a necessidade de retirada de solo ou efluente do local contaminado para que 

os mesmos sejam tratados em outro local, essa remoção pode ser necessária quando 

há possibilidade dos poluentes contaminarem pessoas e o ambiente próximo do solo 

a ser biorremediado, ou quando a presença de altas concentrações de contaminantes 

demanda a utilização de técnicas como compostagem, biorreatores, entre outros 

(JACQUES et al., 2007). 

O uso de fungos como método de biorremediação oferece uma opção para 

limpar os poluentes ambientais. A biorremediação com fungos chamou pouca atenção 

nas últimas duas décadas, uma vez que a maioria das pesquisas em biorremediação 

se concentrou principalmente no uso de bactérias. No entanto, recentemente os 

fungos têm recebido considerável atenção por seu potencial de biorremediação, que 

é atribuído às enzimas que produzem. Os fungos são capazes de mineralizar uma 

grande variedade de xenobióticos tóxicos devido à natureza não específica de suas 

enzimas extracelulares (PINEDO-RIVILLA et al., 2009). 

A vegetação desempenha também um importante papel na retenção ou 

transformação/degradação dos poluentes em leitos construídos de macrófitas (LCMs). 

A utilização de LCMs tem surgido nas últimas décadas como um sistema de 

tratamento de efluentes líquidos de baixo custo e com elevadas eficiências na 
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remoção de diversos poluentes orgânicos xenobióticos, incluindo alguns fármacos 

(CORREIA, 2010). 

Segundo Macário et al. (2008), a plantação de macrófitas, plantas aquáticas, é 

realizada em pequenas lagoas chamadas de leitos de macrófitas, essas lagoas 

possuem o fundo impermeável, parcialmente cheias de um leito artificial, em material 

permeável como: solo arenoso, areia grossa, gravilha fina, ou areão; podendo levar 

em toda a superfície uma estreita camada de solo arável, na qual são plantadas 

espécies macrófitas emergentes. 

 

 

Figura 2 - Esquema geral das etapas para definição e implementação de 
biorremediação 

Fonte: Adaptado de Gaylarde et al. (2005) 
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• Lodos ativados 

 

Uma técnica de biodegradação importante que está empregada nas ETEs para 

remoção de microcontaminantes, são os lodos ativados. 

Os sistemas de tratamento de esgotos por lodos ativados são os mais 

amplamente empregados no mundo todo, principalmente devido a sua alta eficiência 

alcançada associada à pequena área de implantação requerida, quando comparado 

a outros sistemas de tratamento. O processo é baseado na oxidação bioquímica dos 

compostos orgânicos e inorgânicos presentes nos efluentes, mediada por uma 

população microbiana diversificada e mantida em suspensão num meio aeróbio. A 

eficiência do processo depende, dentre outros fatores, da capacidade de floculação 

da biomassa ativa e da composição dos flocos formados (BENTO et al., 2005). 

 

 

Figura 3 - Lodos Ativados do CESA/UFRJ 

Fonte: CESA 

 

A decomposição da matéria orgânica acontece em um tanque na presença de 

oxigênio e com pH apropriado, nesse processo é formado o lodo. Após a formação do 

lodo, o material é enviado para um decantador, que separa as fases líquidas e sólidas. 

A fase sólida é composta pelo lodo, que pode ser colocado novamente no sistema e 

reativado para continuar o tratamento de efluentes com um nível correto de micro-

organismos ou enviado para destinação final apropriada. 
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• Fitorremediação 

 

Segundo Jesus et al. (2015), a definição de fitorremediação é dada pelo uso de 

macrófitas que é aplicado através de técnicas agronômicas, para degradar, reter, 

imobilizar ou reduzir a níveis não-tóxicos os contaminantes ambientais a fim de 

recuperar a matriz do solo ou da água subterrânea e estabilizar o contaminante.  

 

 

Figura 4 - Representação de uma zona úmida construída implementando um leito 

de macrófitas flutuantes 

Fonte: Macário et al. (2008) 

 

3.3 Processos Oxidativos Avançados 

 

3.3.1. Sistemas homogêneos 

 

Dependendo da estrutura do composto, os mecanismos de reação podem ser 

diferentes. Os processos homogêneos destacados são: decomposição fotocatalisada 

de peróxido de hidrogênio, sistema Fenton e sistema Foto-Fenton (Equações 3.2, 3.3 

e 3.4, respectivamente). 

 

Equação 3.2 - Reação de decomposição fotocatalisada de peróxido de hidrogênio 

H2O2 + hν (254 nm) → 2 HO• 

 

Equação 3.3 - Reação fundamentada no sistema Fenton 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO• 

 

Equação 3.4 - Reação fundamentada no sistema Foto-Fenton 

Fe3+ + H2O + hν (UV ou Vis) → Fe2+ + H++ HO• 

 

• Sistema H2O2/UV 
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Segundo Tiburtius et al. (2004), o radical hidroxila pode ser gerado de forma 

eficiente a partir de sistemas que envolvem H2O2 e radiação UV como mostrado na 

equação 3.1. 

Esse processo que pode ocorrer naturalmente, constituindo em uma alternativa 

para degradar compostos orgânicos tóxicos. O H2O2 pode ser fotolisado por irradiação 

UV ocasionando a quebra da ligação O-O da molécula de H2O2 gerando HO• que 

agem na degradação de espécies orgânicas (ARAUJO et al., 2016). 

A lâmpada UV mais comum usada no POA é a lâmpada UV de vapor de 

mercúrio de média pressão (MPUV). Ela tem uma emitância significativa dentro da 

faixa de 200–250 nm, que é a banda de absorção primária para o peróxido de 

hidrogênio. Os fótons de alta energia produzidos pelas lâmpadas MPUV podem 

degradar, por fotólise, muitos contaminantes orgânicos dentro das matrizes de água. 

A combinação de MPUV com dosagem de H2O2 faz com que a cinética de degradação 

alcançada com este POA seja tipicamente mais rápida do que os outros POA s devido 

à presença de quantidades aumentadas de radical hidroxila e campos de irradiação 

UV de maior intensidade (HERNADEZ et al., 2002). 

É necessário estabelecer condições de fluxo turbulento para renovar 

continuamente a solução nas proximidades da fonte luminosa. Além disso o H2O2 

deve ser controlado pois em excesso e com altas concentrações de •OH, ocorrem 

reações competitivas que produzem um efeito inibitório para a degradação (POLEZI, 

2003). 

 

 

Figura 5 - Sistema H2O2/UV 

Fonte: Autoria própria 
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• Sistema Fenton 

 

De acordo com Araujo et al. (2002), o processo Fenton é destacado por 

envolver reações de H2O2 dissolvido na presença de íons de ferro com o objetivo de 

gerar espécies fortemente oxidantes que destroem ou degradam uma variedade de 

poluentes orgânicos. O sistema Fenton utiliza íons ferrosos (Fe2+) como catalisadores 

para promover a decomposição de H2O2 e, assim, gerar radicais hidroxila como 

mostrado na equação 3.2. A oxidação pode ocorrer de maneira indireta com a 

formação do radical hidroxila ou por via direta onde os íons Fe+2 reduzem diretamente 

a matéria orgânica.  

 

 

Figura 6 - Sistema Fenton 

Fonte: Autoria própria 

 

O vaso do reator deve ser revestido com um material resistente ao ácido, 

porque a corrosão pode ser um problema sério. A adição dos reagentes é realizada 

na seguinte sequência: efluente, seguido do ácido sulfúrico diluído (para manutenção 

das condições ácidas), o catalisador (sal Fe2+) em solução ácida, base ou ácido para 

ajuste do pH e finalmente peróxido de hidrogênio. A descarga do reator Fenton passa 

para um tanque de neutralização e após a adição do floculante o Fe(OH)3 e outros 

sólidos acompanhantes são separados por sedimentação (BAUTISTA et al., 2008). 
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• Sistema Foto-Fenton 

 

O aumento na mineralização das substâncias orgânicas pelo processo Fenton 

pode ser observado com a combinação das reações Fe(III)/Fe(II)/H2O2 com 

UV/Visível, processo conhecido como Foto-Fenton (DEZOTTI, 2008). 

A aplicação da radiação ultravioleta favorece a regeneração do Fe(II) somada 

à produção de novo radical hidroxila, seguindo o processo de fotorredução 

apresentados na equação 3.3. Tal regeneração pode explicar o aumento da 

mineralização, devido aumento da geração do radical hidroxila no meio e o ciclo do 

Fe(II)/Fe(III)/Fe(II). 

O processo Foto-Fenton emprega reagentes de baixo custo e não tóxicos ao 

ambiente nas concentrações empregadas. Pode ser aplicado para o tratamento de 

efluentes com alta absorbância abaixo de 300 nm devido à alta absortividade do 

ferrioxalato de potássio, o que permite melhor aproveitamento da radiação solar e, 

consequentemente, torna-se atrativo do ponto de vista econômico (MELO et al., 

2009). 

 

 

Figura 7 - Sistema Foto-Fenton 

Fonte: Autoria própria 
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3.3.2. Sistemas heterogêneos 

 

• Sistema TiO2/O2/UV 

 

A fotodegradação ou fotólise pode ocorrer de forma direta ou indireta. A 

fotodegradação direta é observada quando a molécula do microcontaminante possui 

uma ligação química que é clivada quando exposta e excitada pela luz (GURR e 

REINHARD, 2006). 

Na fotodegradação indireta, algumas moléculas presentes no meio são 

excitadas pela luz da mesma forma como no mecanismo anterior e, após a clivagem 

dessas moléculas, são formandos radicais livres que podem reagir degradando o 

microcontaminante (GURR e REINHARD, 2006). 

A fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um semicondutor (geralmente 

TiO2) por luz solar ou artificial. Um semicondutor é caracterizado por bandas de 

valência (BV) e bandas de condução (BC), sendo a região entre elas chamadas de 

“band gap”. A absorção de fótons com energia superior à energia do “band gap” resulta 

na promoção de um elétron da banda de valência para a banda de condução, com 

geração concomitante de uma lacuna (h+) na banda de valência, como mostrado na 

equação 3.5 abaixo. Este potencial é suficientemente positivo para gerar radicais 

hidroxilas HO•, a partir das moléculas de água adsorvidas na superfície do 

semicondutor (Equações 3.6), os quais podem subsequentemente oxidar o 

contaminante orgânico (NOGUEIRA, 1988). 

 

TiO2 + hv → TiO2 ( e‐BC + h+
BV)  Equação 3.5 

h+ + H2Oads. → HO• + H+    Equação 3.6 
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Figura 8 - Esquema representativo da partícula de um semicondutor 

Fonte: Nogueira (1998) 

 

Na maioria das vezes a fotodegradação é um mecanismo desprezível para a 

remoção de microcontaminantes em ETE. Isso se dá devido às configurações das 

unidades de tratamento (VIRKUTYTE et al., 2010). 

Nos sistemas compactos, a área superficial disponível para a incidência solar 

é pequena, sendo restrita apenas às primeiras camadas da coluna de água em 

unidades abertas, a exemplo de decantadores e tanques de aeração (ZHANG et al., 

2008). Contudo, a fotodegradação torna-se relevante em sistemas naturais (p. ex.: 

lagoas de estabilização), nos quais são empregadas grandes áreas superficiais para 

incidência solar. O processo nesse caso pode ser limitado pelos períodos noturnos e 

pelos dias nublados. 
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Figura 9 - Sistema TiO2/O2/UV 

Fonte: Autoria própria 

 

• Sistema O3/catalisador 

 

O interesse no uso de ozônio, no tratamento de efluentes contendo poluentes, 

tem crescido bastante nas últimas décadas, com o desenvolvimento de geradores de 

ozônio em larga escala, com baixos custos de instalação e operação. Comparado com 

outros oxidantes, a água ozonizada é mais eficiente na degradação de poluentes e 

não é agressiva para a maioria dos organismos, uma vez que nenhum aditivo é 

adicionado à água. Apesar de ser bastante potente, a ozonização isolada conduz a 

uma mineralização limitada de compostos orgânicos e micro poluentes de água 

potável ou efluentes industriais (BRITTO e RANGEL, 2008). 

Com o objetivo de apresentar melhores resultados para degradação de 

microcontaminantes, podem ser adicionados catalisadores ao processo de 

ozonização. Os processos de ozonização catalítica podem ser divididos em 

homogêneos, onde a decomposição do ozônio é catalisada por íons metálicos, ou 

heterogêneos, onde a decomposição do ozônio é catalisada por catalisadores sólidos 

(óxidos metálicos). 

Na ozonização catalítica homogênea o mecanismo da reação é baseado na 

decomposição do ozônio acelerado pelos metais seguida pela geração de radical 

hidroxila (equação 3.7). Vários íons metálicos foram considerados eficazes como 

catalisadores do processo de ozonização. Entre os mais utilizados estão: Mn (II), Fe 

(III), Fe (II), Co (II), Cu (II), Zn (II) e Cr (III) (NAWROCKI; KASPRZYK-HORDERN, 

2010). 
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De maneira geral, a ozonização catalítica possibilita a melhoria do processo 

tradicional, proporcionando uma taxa de remoção mais elevada dos poluentes 

orgânicos, reduzindo o consumo de ozônio e, consequentemente, reduzindo o custo. 

Entre estes metais, o mais estudado é o Fe2+ que também se encontra naturalmente 

em efluentes. O íon ferroso não é tóxico e útil na fase de coagulação, por isso, é 

desejável como catalisador homogêneo (ZENG et al., 2012). 

 

Fe2+ + O3 → Fe3+ + HO• + HO-   Equação 3.7 

 

Na ozonização catalítica heterogênea os mecanismos envolvidos na 

ozonização catalítica ainda não são bem compreendidos e requerem muitos estudos. 

Diversos estudos avaliam as possibilidades de reação na superfície do óxido metálico, 

como adsorção de água, decomposição do ozônio, formação de complexos entre os 

sítios ativos metálicos e os grupos carboxílicos dos poluentes e seus subprodutos 

iniciais de degradação, formação de superóxidos e peróxidos, dentre outros (IKHLAQ 

et al., 2013). 

 

 

Figura 10 - Três casos possíveis de catálise heterogênea. 

Fonte: Nawrocki (2013) 
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Segundo Nawrocki e Kasprzyk-Hordern (2010), diversos óxidos metálicos 

foram estudados como possíveis catalisadores no processo de ozonização catalítica 

heterogênea, dentre eles destacam-se os óxidos MnO2, TiO2, Al2O3 e CeO2. Também 

são utilizados metais em suportes, zeólitas modificadas com metais e carvão ativado. 

A escolha do melhor método é definida por ensaios experimentais, avaliando a 

eficiência de degradação, mineralização e toxicidade. Além disso, uma análise de 

custos é essencial para viabilizar o processo (SOUZA, 2016). 

 

 

Figura 11 - Sistema O3/catalisador 

Fonte: Autoria própria 

 

Como desvantagem, o processo heterogêneo pode incluir uma etapa posterior 

de separação do catalisador, caso o sólido não seja imobilizado. Ainda é um desafio 

a aplicação do processo em escala industrial e, portanto, todos os fatores do processo 

devem ser exaustivamente investigados, bem como a interação das variáveis, 

condições ótimas de operação e viabilidade econômica. (DEL VECCHIO, 2019). 

 

3.4 Adsorção em carvão ativado 

 

O processo de adsorção em carvão ativado vem sendo amplamente utilizado 

em tratamento de efluentes nos últimos anos, principalmente após as etapas de 

tratamento secundário e terciário, aumentando a qualidade do efluente final. No 

processo de tratamento de esgoto, o processo de adsorção visa fundamentalmente a 
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adsorção de materiais orgânicos não biodegradáveis. O carvão ativado ainda pode 

ser utilizado como pré-tratamento ou adicionado à etapa biológica para prevenir a 

inibição dos microrganismos na presença de certos componentes, disponibilizando-os 

para o processo de biodegradação (XING et al., 2008; PAREDES et al., 2016).  

O mecanismo do método segue o processo de adsorção, já comentado 

anteriormente, caracterizado pelos seguintes estágios (SCHMIDT-TRAUB, 2005 apud 

FERREIRA, 2011): 

i. Transporte do adsorvato do seio da solução líquida até a camada-limite ou 

filme fixo de líquido existente ao redor da partícula sólida do adsorvente; 

ii. Transporte do adsorvato por difusão através da camada limite até a entrada 

dos poros do adsorvente (difusão externa); 

iii. Transporte do adsorvato nos poros da partícula por uma combinação de 

difusão molecular através do líquido contido no interior dos poros e difusão ao longo 

da superfície do adsorvente (difusão interna); 

iv. Adsorção do adsorvato em um sítio ativo disponível. 

 

O principal meio de se estimar a capacidade de adsorção de um adsorvente é 

através das isotermas de adsorção. As isotermas são a relação de equilíbrio entre a 

quantidade adsorvida e a concentração na fase fluida a uma temperatura constante. 

As isotermas mais utilizadas são as de Langmuir e Freundlich (ALLEONI et al., 1998). 

O carvão ativado é um dos melhores adsorventes para a remoção de vários 

contaminantes, principalmente por sua estrutura porosa conferindo uma alta área 

superficial interna, facilitando a difusão do adsorvato até a adsorção em um sítio ativo 

disponível. Pertencente ao grupo de carvões, o carvão ativado passar por um 

processo de ativação (física ou química) que irá conferir maior grau de porosidade 

assim como maior área superficial. Na figura 9 é possível observar a diferença 

estrutural após o processo de ativação. A superfície do carvão ativado pode ser 

composta por micro, meso e macroporos (CLAUDINO, 2003). 
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Figura 12 - Diferença de porosidade carvão antracitoso vs. ativo 

Fonte: Mundo Educação (2020) 

 

A capacidade adsortiva do carvão irá depender diretamente das suas 

características físicas e químicas. Segundo Ferreira (2011), as propriedades físicas 

do carvão ativado incluem área superficial, porosidade, densidade, resistência à 

abrasão, teor de umidade, tamanho das partículas, entre outras. Já as propriedades 

químicas dependem da presença ou não de grupos ácidos ou básicos em sua 

superfície que influenciarão, principalmente, os tipos de compostos a serem 

adsorvidos pelo carvão. A distribuição e o volume dos poros das partículas de carvão 

são as propriedades determinantes para avaliar a capacidade da adsorção uma vez 

que a máxima adsorção é proporcional à área superficial dos sítios ativos da partícula 

(MULLER et al., 2009).  

Os carvões ativados podem ser fabricados na forma de pó (CAP) ou na forma 

granular (CAG). O mecanismo de adsorção é o mesmo para ambos os tipos diferindo 

apenas no tamanho das partículas do material: o CAG possui grânulos na faixa de 0,6 

a 4 mm, enquanto o CAP se encontra na faixa de 0,044 mm. O CAG é resistente à 

abrasão e relativamente denso, sendo utilizado principalmente em colunas de leito 

fixo ou em filtros. Já o CAP permite uma adsorção mais rápida devido a maior 

superfície de contato sendo mais comumente aplicado como tratamento avançado 

através da dosagem a jusante do tratamento biológico ou dosado diretamente no 

reator biológico. Nas duas configurações é necessário aplicar processos de 

sedimentação e/ou filtração para a remoção de CAP carregado no efluente (Ferreira, 

2011). 

A vantagem do processo de CAP a jusante do tratamento biológico é que a 

carga biológica que chega ao processo de adsorção é menor, existindo menor 
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competição pelos sítios adsortivos do carvão. Enquanto no processo diretamente 

aplicado ao tratamento biológico os custos com a instalação são menores, porém é 

preciso uma maior dosagem de carvão para compensar a competição pelos sítios 

ativos do carvão. 

A eficiência do processo de adsorção em carvão ativado na remoção de 

micropoluentes dependerá do tipo de carvão, solubilidade do contaminante, tempo de 

contato e competição com matéria orgânica natural. Estratégias a serem levadas em 

consideração para aplicação do processo são (Lee et al., 2009 apud Ferreira, 2011): 

 

i. Selecionar o carvão com maior capacidade de adsorção para os compostos 

de interesse. Nesse caso, característica físicas e químicas do carvão devem ser 

testadas frente aos compostos que se pretende adsorver; 

ii. Em casos que requerem remoção contínua, o CAG se torna mais efetivo 

principalmente pelo fato de poder ser regenerado; 

iii. Para minimizar a competição pela adsorção, é recomendado que o processo 

seja aplicado após etapas de tratamento biológico. 

 

3.5 Biorreatores à membrana (BRMs) 

 

O processo de tratamento de esgoto via BRMs (biorreatores à membrana) 

consiste na associação da tecnologia de separação por membranas ao processo 

convencional de lodos ativados. O processo realiza, em fluxo contínuo, a sorção, o 

tratamento biológico e a separação física (filtração) na membrana. Os dois primeiros 

processos, já discutidos anteriormente, ocorrem de maneira semelhante ao lodo 

ativado, sendo o processo de separação física por membrana o principal diferencial. 

Os BRMs exploram a elevada capacidade da tecnologia de separação de 

membranas para reter totalmente a biomassa, produzindo um efluente de maior 

qualidade e sendo uma eficiente alternativa aos decantadores (HOLBROOK et al., 

2005).  

Há dois tipos principais de configuração de módulos de membrana em BRM: 

com módulo externo (Figura 10) e com módulo submerso (Figura 11) ao tanque de 

aeração. Estes reatores podem ter os módulos de membrana em configuração tipo 

casco-tubo, placa e quadro ou fibra oca (SILVA, 2009).  
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Figura 13 - Módulo de membranas externo ao tanque de aeração. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Módulo de membranas submerso no tanque de aeração. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

• BRMs com módulo de membrana externo 

 

Nessa configuração, o conteúdo do reator é bombeado para os módulos, 

normalmente tubulares, e o processo opera em fluxo cruzado, ou seja, a solução ou 

suspensão escoa paralelamente a superfície da membrana, enquanto o permeado é 

transportado transversalmente à mesma. Esse fluxo promove turbulência próximo à 

membrana, arrastando as partículas sólidas que se depositariam na membrana 

diminuindo o fluxo (SILVA, 2009).  

AR 

ALIMENTAÇÃO 

PERMEADO 

LODO 



49 
 

 

No entanto, essa configuração traz duas desvantagens: alto custo energético e 

maior frequência na manutenção e limpeza do módulo de membrana. O alto custo 

energético deve-se, principalmente, à manutenção da pressão necessária para 

permeação, da velocidade de suspensão e da recirculação da biomassa para o reator. 

A outra é com relação ao cisalhamento gerado pelo transporte do conteúdo do reator 

até ao módulo de membrana. Esse cisalhamento resulta na desestruturação dos 

flocos formados no lodo, liberando macromoléculas passíveis de serem adsorvidas, 

obstruindo os poros da membrana. Esse fator somado à retenção de biomassa ao 

reator, favorecem incrustações, o que torna necessária maior frequência de 

manutenção e limpeza das membranas. 

 

• BRMs com módulo de membrana submerso  

 

Nesse sistema, o módulo de membrana encontra-se imerso no reator, 

permitindo que o lodo esteja em contato direto com a superfície externa das 

membranas e para que o conteúdo atravesse a membrana, produzindo o permeado, 

é preciso que haja a uma diferença de pressão. Esse gradiente pode ser provocado 

pela coluna de líquido do reator ou aplicando-se vácuo no lado do permeado. A última 

configuração permite que o sistema de membranas seja desacoplado conferindo 

maior facilidade operacional de limpeza e manutenção das membranas (SILVA, 2009). 

Segundo Maestri (2007), há alguns fatores pertinentes que podem influenciar a 

operação de biorreatores à membrana. Alguns deles são: aeração, concentração de 

sólidos, pressão transmembrana (PTM) e processo de colmatação. 

 

i. Aeração 

 

A função principal da aeração no reator é o fornecimento de oxigênio à 

comunidade microbiana, possibilitando o processo de transformação biológica. 

Adicionalmente, a aeração também mantém a biomassa em suspensão, evitando que 

se acumule e forme biofilme no fundo do reator. 

 Nos biorreatores de membrana submersa, a aeração possui mais duas 

funções: manutenção da limpeza na superfície das membranas e manutenção do fluxo 

e condições de operação satisfatórias, trabalhando à menores taxas de pressão 
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transmembrana (PTM) resultando no aumento da vida útil da membrana (SUBTIL et 

al., 2013; SILVA, 2009). 

 

ii. Concentração de sólidos 

 

É esperado que a alta concentração de sólidos dissolvidos, coloidais ou em 

suspensão interfira na diminuição do fluxo de permeação pela deposição de partículas 

sobre a membrana. Este efeito pode ser minimizado operando o reator em condições 

hidrodinâmicas favoráveis, aumentando a turbulência tangencial à membrana 

(MAESTRI, 2007).  

A concentração de SST afeta tanto as propriedades biológicas do BRM, isto é, 

a bioatividade e a especiação microbiana, bem como as propriedades físicas, como a 

viscosidade e a transferência de oxigênio (JUDD, 2006 apud MORAIS, 2018). Essas 

interferências exigiriam condições hidrodinâmicas mais extremas prejudicando o 

processo. Uma faixa adequada de concentração de SST pode ser definida em 15.000 

e 30.000 mg.L-1 (SILVA, 2009). 

 

iii. Pressão Transmembrana 

 

Como já foi mencionado, a PTM é a força motriz do processo de separação de 

membranas e consiste na diferença de pressão entre a alimentação da membrana e 

o permeado. O fluxo de permeação é diretamente proporcional à PTM e à 

permeabilidade da membrana (Equação 3.8) e o objetivo é obter o maior fluxo possível 

com menor PTM (SILVA, 2009). 

 

Jp=Lp.ΔP Equação 3.8 

 

Onde: 

Jp = fluxo permeado (m3.m-2.s-1); 

Lp = permeabilidade da membrana ao solvente (L.m-2.h-1.atm-1); 

ΔP = PTM (atm). 

Conforme a Figura 12, nota-se que o fluxo aumenta de acordo com o aumento 

da PTM, porém ao atingir o ponto crítico, o fluxo permanece constante. Isso ocorre 

pois, conforme já mencionado, o fluxo também depende da permeabilidade da 
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membrana. Mesmo que aumente a PTM, a capacidade de permeabilidade da 

membrana não aumenta; o fato é que essa capacidade pode diminuir. Um grande 

problema é que, operando no fluxo crítico, o depósito de biomassa na superfície da 

membrana ocorre de forma rápida, resultando na diminuição do fluxo e desgaste da 

membrana (MAESTRI, 2007). 

 

 

Figura 15 - Comportamento do fluxo em função da PTM 

Fonte: Maestri (2007) 

 

iv. Colmatação de membranas 

 

A PMT e o fluxo, mencionados acima, influenciam diretamente na colmatação 

de membranas. Esse fenômeno consiste na diminuição do fluxo de permeação 

provocado pela deposição de matéria orgânica na superfície da membrana (torta), 

resultando na eficiência do processo. 

Segundo em tratamento de esgotos o processo de colmatação se deve 

principalmente ao biofouling. Esse processo consiste na formação de biofilme na 

superfície da membrana, onde ocorre a multiplicação dos microrganismos envoltos 

por um gel, que é composto por polímeros extracelulares produzidos pelos próprios 

organismos do biofilme (MAESTRI, 2007). 
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4. ANÁLISE DOS MECANISMOS 

 

4.1 Processos oxidativos avançados 

 

4.1.1. Sistema H2O2/UV 

 

A remoção de vários poluentes orgânicos presentes nas águas e efluentes 

industriais tem sido eficaz através do sistema H2O2/UV (POLEZI, 2003). 

O processo H2O2/UV tem como vantagem a não utilização de catalisadores 

durante o tratamento, o que faz com que não seja necessária uma etapa de separação 

de sólidos posterior ao tratamento oxidativo. Segundo Schrank et al. (2005), a 

aplicação de peróxido de hidrogênio é mais barata do que a produção de ozônio, visto 

que sua aplicação é mais simples e requer menos precauções de segurança do que 

o ozônio. 

O excesso de H2O2 pode levar a uma reação paralela, na qual a razão de 

degradação da matéria orgânica diminui. Isso acontece pois o H2O2 em excesso age 

capturando radicais hidroxilas (ARAUJO et al., 2006), isso faz com que a 

concentração de H2O2 tenha um papel importante sobre eficiência do processo 

(BRITO e SILVA, 2008). 

Segundo Polezi (2003), seria mais conveniente o uso de lâmpadas de Xe/Hg 

pois as mesmas emitem num intervalo de 210-240 nm. Sendo que a fotólise do H2O2 

quase sempre se realiza utilizando lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa e média 

pressão, essas lâmpadas geralmente têm máxima em 254 nm e a absorção do H2O2 

é máxima a 220 nm, entretanto as lâmpadas de Xe/Hg são mais caras, o que 

aumentaria o custo do processo. Além disso, para garantir uma maior eficiência do 

processo, a adição de peróxido deve ser efetuada lentamente durante todo o 

experimento (BRITO, 2014). 

No estudo feito por Andreozzi et al. (2003) a oxidação do paracetamol em 

solução aquosa foi investigada por meio do sistema H2O2/UV em um reator a 300K 

com uma lâmpada monocromática de baixa pressão (254 nm). A análise feita mostra 

que a combinação da irradiação UV com peróxido de hidrogênio resulta em uma boa 

redução do fármaco. 

A remoção do metronidazol foi estudada por Shemer et al. (2006) através dos 

sistemas H2O2, Fenton e Foto-Fenton. Para o sistema H2O2/UV foram utilizadas duas 
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lâmpadas diferentes, uma lâmpada germicida de vapor de mercúrio de baixa pressão 

(LP) e uma lâmpada de mercúrio de média pressão (MP) com uma concentração de 

25 mg L-1 de H2O2, e para ambas as lâmpadas, aproximadamente 60% e 65% da 

concentração inicial de metronidazol. 

 

 

Figura 16 - Degradação de metronidazol por H2O2/UV 

Fonte: adaptado de Shemer et al. (2006) 

 

 

4.1.2. Sistema Fenton e sistema Foto-Fenton 

 

O processo Fenton apresenta inúmeras vantagens no tratamento de águas 

residuais. Dentre essas vantagens são destacadas operação simples e flexível, 

facilidade de manuseio, tempos de reação relativamente curtos, uso de produtos 

químicos de baixo custo (sulfato ferroso) e ausência de entrada de energia para ativar 

o H2O2, pois a reação ocorre à temperatura e pressão ambientes (BAUTISTA et al., 

2008). Além disso, o processo se aplica a uma grande variedade de compostos 

(NOGUEIRA et al., 2007). 

Ainda segundo Bautista et al. (2008), como desvantagem, o processo pode não 

alcançar a mineralização total dos poluentes orgânicos, pode apresentar riscos devido 

ao transporte e armazenamento de H2O2 e necessidade de grandes quantidades de 

produtos químicos para manter o pH ótimo da reação (~3) e para neutralizar as 

soluções tratadas antes do descarte, o que pode gerar custos relativamente elevados. 
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Para Araújo et al. (2016), com o objetivo de tentar contornar estas limitações 

pode-se recorrer à redução da concentração do reagente, ou mesmo utilizar 

catalisadores com menor custo. Além disso, uma outra forma é vincular o processo a 

outros métodos de tratamento como, por exemplo, o biológico ou aplicar o processo 

Foto-Fenton. 

O processo Foto-Fenton por não necessitar de radiação na região do 

ultravioleta, pode ser assistido por sistemas que coletam luz solar para atuar no 

processo. Esse recurso faz com que esse sistema possa ser montado em escala piloto 

e mesmo industrial, de forma simples e com custo relativamente baixo (BRITO e 

SILVA, 2008). 

Devido a faixa limitada de pH para que a reação ocorra de forma eficiente tanto 

no sistema Fenton quanto no sistema Foto-Fenton, complexos de ferro também têm 

sido empregados na degradação de contaminantes em reações Foto-Fenton, devido 

a estabilização do ferro em uma faixa mais ampla de pH em relação àquela na 

ausência de complexos, além disso os complexos de ferro contribuem no aumento da 

eficiência de absorção da luz, já que eles conseguem estender a banda de absorção 

para a região do visível (NOGUEIRA et al., 2007). 

Pérez-Estrada et al. (2005) analisaram, em uma instalação em escala piloto, a 

oxidação rápida e completa do diclofenaco após 60 min e total mineralização após 

100 min pelo processo de Foto-Fenton usando exposição à luz solar. O experimento 

foi realizado em um reator tubular com coletor parabólico composto (CPC) e a 

concentração de peróxido de hidrogênio foi mantida em torno de 200-400 mg.L-1 por 

adição contínua conforme era consumido. Essa quantidade foi considerada ótima para 

evitar o consumo excessivo de peróxido de hidrogênio, sem retardar a taxa de 

degradação do diclofenaco. 

Gonzáles et al. (2007), realizaram reações de Foto-Fenton em diferentes 

concentrações de H2O2 para investigar a influência do peróxido de hidrogênio na 

degradação de uma solução de sulfametoxazol à 200 mg L-1. Foram utilizadas três 

diferentes concentrações de H2O2 (50 mg/mL, 300 mg/mL e 750 mg/mL). Para a 

concentração inicial de H2O2 a redução total de sulfametoxazol não foi alcançada, 

porém em concentrações maiores de H2O2, o sulfametoxazol ficou com concentrações 

bem baixas como pode ser visto na figura 15. 
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Figura 17 - Degradação sulfametoxazol para três diferentes concentrações iniciais 
de H2O2 usadas em experimentos de Foto-Fenton 

Fonte: Gonzáles et al. (2007) 

 

A mineralização completa do diclofenaco também foi estudada por Ravina et 

al. (2002). Porém foi utilizado o processo Foto-Fenton em um fotorreator cilíndrico em 

batelada usando uma lâmpada que emite luz a 254 nm. A degradação do diclofenaco 

ocorreu em tempo inferior a uma hora. 

Brito et al. (2012) estudaram a remoção do fármaco ciprofloxacino usando o 

sistema Fenton em escala de bancada. Eles mostraram a remoção em diferentes 

concentrações de H2O2 com a concentração de Fe+2 sendo mantida constante. A 

remoção variou entre, aproximadamente, 74% (para a menor concentração de H2O2) 

até 95% (para a maior concentração de H2O2). Os resultados obtidos indicam que o 

processo utilizado foi eficiente na remoção do ciprofloxacino em todas as condições 

de tratamento, demonstrando que o fármaco é facilmente removido em todas as 

situações. 

Como comentado no item acima, Shemer et al. (2006) também estudou a 

degradação de metronidazol pelos processos Fenton e Foto-Fenton, com H2O2 29,4 

µM. A degradação do fármaco foi mais eficiente usando esses processos do que o 

processo H2O2/UV. Comparando os resultados de Fenton e Foto-Fenton, um aumento 

de 20% na eficiência de remoção de metronidazol ocorreu com a reação de Foto-

Fenton em comparação com a oxidação de Fenton. 

 



56 
 

 

 

Figura 18 - Degradação de metronidazol por Fenton e Foto-Fenton 

Fonte: Shemer et al. (2006) 

 

4.1.3. Sistema TiO2/O2/UV 

 

O dióxido de titânio (anatásio) é o semicondutor mais utilizado em fotocatálise 

devido a suas características como: não toxicidade, fotoestabilidade (sofre pouca 

fotocorrosão) e estabilidade química em uma ampla faixa de pH (NOGUEIRA e 

JARDIM, 1998). Além disso, a substituição das fontes artificiais de irradiação do 

semicondutor pela luz solar como fonte de fótons para ativar o catalisador tem sido 

demonstrada em diversos estudos, o que torna o processo mais barato devido a 

economia de energia e ambientalmente sustentável. 

Entretanto o uso de um reator fechado com luz artificial UV apresenta 

vantagens como: menor área, minimização da poluição de material suspenso no ar e 

menos exposição de pessoal ao UV (POLEZI, 2003). 

Como desvantagem, o uso da luz solar não permite uma eficiência de 

degradação de compostos orgânicos tão alta quanto às fontes artificiais, o TiO2 

absorve apenas uma pequena fração da radiação solar (cerca de 3%) e tem um baixo 

rendimento quântico de geração de radicais hidroxila(SAFARADEH-AMIRI et al., 

1996). Além disso, existem outros fatores limitantes para seu uso em escala industrial 

como a dificuldade na penetração da radiação no meio de reação e dificuldades na 

separação dos fotocatalisadores, uma vez que estes são utilizados na forma de finas 
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suspensões e também dificuldade na implementação de sistemas contínuos em 

grande escala (KUNZ et al., 2002). 

Uma alternativa para elevar a eficiência da fotocatálise com luz solar é 

modificando a superfície e/ou estrutura do TiO2 ou ainda adicionando algumas 

espécies químicas (metais, óxidos, outros semicondutores etc.) ao TiO2, tais espécies 

podem alterar as propriedades da superfície deste semicondutor e aumentar o 

rendimento fotocatalítico (VALENTE et al., 2005). 

O estudo feito por Barros et al. (2018), mostrou uma remoção eficiente de 

ivermectina (70%) nos primeiros 60 minutos de ensaio. No estudo utilizou-se esferas 

de TiO2/Alumina com radiação UV proporcionada por uma lâmpada de 15 W. O uso 

da alumina se deu com o objetivo de facilitar a recuperação e reuso do TiO2, pelo fato 

de ser um pó fino que fica suspenso. 

Dal Bosco (2012) também apresentou resultados para degradação de 

ivermectina utilizando o processo de fotólise. Observou-se uma elevada porcentagem 

de degradação ou modificação das moléculas de ivermectina: aproximadamente 95% 

após 300 s de irradiação, como pode ser observado na figura 13. O ensaio foi 

realizado em triplicata com uma concentração inicial de ivermectina de 500 µg.L-1 e 

ao final do tempo de degradação, a solução foi filtrada para remoção da maior parte 

de TiO2 da solução. 

 

 

Figura 19 - Degradação de ivermectina em solução aquosa por fotólise em triplicata 
com médias 

Fonte: Dal Bosco (2012) 
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Coleman et al. (2004), estudou a diminuição da atividade estrogênica dos 

fármacos 17β-estradiol, 17α-etinilestradiol e estrona com o processo de fotocatálise 

sobre um catalisador de dióxido de titânio imobilizado. A análise foi feita em um reator 

com uma lâmpada de mercúrio de alta pressão de 125W. O método foi bastante eficaz, 

pois conseguiu inativar os três esteróides. 

 

Tabela 3 - Tempo gasto para remoção de atividade estrogênica por fotocatálise 

Esteróide Fotocatálise 

 50% 90% 100% 

17β-estradiol 10 min 24 min 55 min 

17α-etinilestradiol 7 min 18 min 60 min 

Estrona 8 min 27,5 min 50 min 

Fonte: Adaptado de Cole et al. (2004) 

 

4.1.4. Sistema O3/catalisador 

 

Trata-se de um método que em algumas situações, tem-se mostrado efetivo na 

remoção de vários compostos orgânicos presentes em água e em efluentes aquosos, 

porém ele tem sido empregado principalmente em escala laboratorial. 

Para Brito (2014), a ozonização catalítica homogênea deve estar associada a 

uma técnica de remoção do íon metálico do efluente tratado, visto que alguns deles 

podem ser tóxicos. Como vantagem, compostos sequestradores de radicais hidroxila 

não interferem no processo de ozonização, como é o caso do sistema H2O2/UV, isso 

acontece devido a formação do complexo entre íon metálico e o contaminante, que 

será oxidado pelo ozônio. 

Os catalisadores sólidos, usados na ozonização catalítica heterogênea, 

apresentam algumas vantagens em relação aos homogêneos: podem ser estáveis 

sob diferentes condições de pH e composição do meio, comumente inertes e 

insolúveis, não requerem adição de reagentes adicionais e podem ser recuperados 

ao fim do processo e reutilizados. Como desvantagem, pode ser necessário uma 

etapa posterior de separação do catalisador. Além disso, trata-se de um processo que 

ainda de difícil aplicação escala industrial e fatores como a viabilidade econômica 

estão sendo estudados (DEL VECCHIO, 2019). 
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A mineralização de ampicilina foi estudada por Del Vecchio (2019) utilizando 

Al2O3 como catalisador. A eficiência da mineralização foi de 42% (10 min), 45,9% (20 

min) e 46,1% (30 min). Constatou-se que o tempo de 10 minutos seria suficiente para 

que se atingisse um resultado ótimo. A autora analisou também a adsorção da alumina 

na ampicilina e comprovou que a ampicilina não adsorveu no catalisador então supôs-

se que alguns intermediários de degradação da ampicilina têm afinidade química com 

a alumina em pH 7, adsorveram-se e participaram de reações de degradação em sua 

superfície. 

O sistema O3/Al2O3 pode então ser útil para degradação de outros 

intermediários de outros fármacos. 

 

Em resumo, embora os POAs apresentem alta eficiência na remoção de 

fármacos e DE, a escolha do tipo de mecanismo a ser usado vai depender da estrutura 

do fármaco. Os sistemas de POAs que foram analisados podem ser vistos na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 4 - Fármacos analisados por remoção utilizando POAs 

Fármaco Escala 
Método de 
tratamento 

Autor, ano 

Ivermectina Bancada TiO2/O2/UV Barros et al. (2018) e Dal 
Bosco (2012) 

Esteróides Bancada TiO2/O2/UV Coleman et al. (2004) 

Paracetamol Bancada H2O2/UV Adreozzi et al. (2003) 

Metronidazol Bancada H2O2/UV, 
Fenton e Foto-

Fenton 

Shemer et al (2006) 

Diclofenaco Piloto Foto-Fenton Pérez-Estrada et al. (2005) 

Diclofenaco Bancada Foto-Fenton Ravina et al. (2002) 

Sulfametoxazol Bancada Foto-Fenton Gonzáles et al. (2007) 

Ciprofloxacino Bancada Fenton Brito et al. (2012) 

Ampicilina Bancada O3/A2O3 Del Vecchio (2019) 

Fonte: Autoria própria 

 



60 
 

 

4.2 Biorremediação 

 

4.2.1. Lodo ativado 

 

O método de lodo ativado é utilizado em todo o mundo e apresenta grande 

eficiência para remoção de matéria orgânica e componentes sólidos em suspensão. 

O TDH e o tempo de retenção dos sólidos no sistema (idade do lodo) são outros 

importantes fatores que influenciam na remoção biológica dos microcontaminantes 

em ETE. Um longo TDH, assim como uma elevada idade do lodo, permitem um maior 

tempo para a biodegradação dos compostos (BRANDT, 2012). 

O tratamento por meio do método de lodo ativado apresenta algumas 

vantagens: exige pouco espaço, oferece maior eficiência e permite grande 

flexibilidade.  

Por outro lado, por se tratar de um processo altamente mecanizado, necessita 

de grandes quantidades de energia elétrica, o que representa um custo elevado. Além 

disso, é necessário manter um controle laboratorial diário, tornando a operação mais 

delicada. Por fim, a destinação final do lodo deve ser bem planejada e receber o 

tratamento adequado. 

Segundo Suárez et al. (2008) as maiores eficiências de remoção foram 

alcançadas para estrogênios naturais (50-95%), enquanto para outros compostos (por 

exemplo, ibuprofeno), os valores variaram entre 20% e 60%, exceto para a 

carbamazepina, que não apresentou eliminação. Essas eficiências de remoção 

correspondem à biotransformação anaeróbica, uma vez que a quantidade sorvida no 

lodo foi quantificada. 

Embora processo de lodo ativado consiga remover grande parte de 

contaminantes dentre eles diversos fármaco como é relatado em diversos estudos, 

ainda assim o processo não é completamente eficaz. 

 

4.2.2. Fitorremediação 

 

Suas vantagens incluem aplicabilidade de processos biológicos in situ e/ou ex 

situ, baixo impacto ambiental, fácil implementação, remediação simultânea de vários 

contaminantes, extensa aplicação, contenção de riscos e aumento da qualidade do 

ambiente. Portanto, mesmo que a biomassa contaminada ainda seja um problema 



61 
 

 

para tratamento e descarte, a fitorremediação é ecologicamente viável (ALVES et al., 

2020). 

Alves et al. (2020), estudou a remoção do fármaco levonorgestrel por 

fitorremediação. Esse fármaco é um contaminante encontrado em concentrações 

extremamente baixas, dificultando a remoção por técnicas convencionais de 

tratamentos de água e esgoto. A análise foi feita com duas espécies de plantas em 

três condições (apenas Echinochloa crusgall, apenas Pistia stratiotes e ambas as 

espécies). As plantas foram transferidas para bandejas de alumínio contendo a 

solução do fármaco com concentração inicial de levonorgestrel foi de 0,2 mg L-1 e 

coberto com papel alumínio. Na segunda semana todos os tratamentos de estudo 

obtiveram uma concentração abaixo do limite de quantificação do método (0,025 mg 

L-1), apresentando assim um resultado satisfatório. Além disso, foi observado que 

essas espécies podem ser utilizadas tanto juntas como separadas, não havendo 

diferença estatística nas duas condições até 14 dias de experimentação. E conclui-se 

que essas espécies podem ser utilizadas em programas de biomonitoramento e 

fitorremediação, para complemento de purificação de água e esgoto. 

 

4.3 Sorção 

 

O mecanismo de sorção é um dos principais mecanismos de remoção de 

poluentes orgânicos emergentes no processo de tratamento de esgotos 

convencionais. Uma das maiores vantagens desse processo é que o fenômeno de 

sorção é um processo espontâneo, intrínseco ao tratamento convencional e 

alternativos de efluentes. O processo de sorção está presente desde a etapa primária 

até a etapa terciária do tratamento convencional. 

Considerando que os fármacos, em sua maioria, são hidrofóbicos e possuem 

baixa biodegradabilidade, torna-se interessante otimizar a remoção via sorção. Para 

isso, é importante conhecer tanto as características físico-químicas desses compostos 

(Kd, Kow, Ka) como as propriedades do meio e condições operacionais (temperatura, 

pH, caráter lipídico). 

Conforme mencionado no item 3.1, o coeficiente de distribuição Kd é o principal 

parâmetro para estimar a capacidade de sorção de um contaminante. Atualmente, é 

possível encontrar na literatura valores de Kd para fármacos e DE (TERNES et al., 

2004; CARBALLA et al., 2008; SUÁREZ et al., 2008; HÖRSING et al., 2011), sendo a 
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maioria desses valores relacionados a matrizes sólidas de sistemas de lodo ativados. 

A Tabela 5, apresenta alguns dados disponíveis na literatura para Kd, assim como de 

parâmetros lipofílicos (Kow) e iônicos (Ka). 

 

Tabela 5 - Propriedades físico-químicas de fármacos reportados com 
frequência na literatura 

Aplicação Nome pKa pKwo Log Kd 

    
Lodo 

primário 

Lodo 

biológico 

Lodo 

digerido 

Anti-inflamatórios Diclofenaco 4,0-4,5 4,5-4,8 2,7 1,2 1,7 

 Ibuprofeno 4,9-5,7 3,5-4,5 <1,3 0,9 1,4 

 Naproxeno 4,2 3,2 - - 1,3-1,4 

Antidepressivos Fluoxetina 10,0 4,05 - - - 

 Citalopram 9,6 2,9-3,7 - - - 

Estrogênios Estrona 10,4 3,1-3,4 - 2,4-2,9 2,4-2,6 

 17β-Estradiol 10,4 3,9-4,0  2,4-2,8 2,3-2,5 

 17α-Etinilestradiol 10,5-10,7 2,8-4,2 2,4 2,5-2,8 2,3-2,6 

Tranquilizantes Diazepam 3,3-3,4 2,5-3,0 1,6 1,3 - 

Anticonvulsivo Carbamazepina 7,0 2,3-2,5 <1,3 0,1 1,5-1,7 

Antibióticos Sulfametoxazol 5,6-6,0 0,5-0,9 - 2,3-2,6 1,2-1,4 

 Roxitromicina 9,2 2,1-2,8 - 2,3-2,6 1,5-1,9 

 Eritromicina 8,9 2,5-3,0 - 2,2 - 

 Trimetoprima 6,6-7,2 0,9-1,4 - 2,3 - 

Contraste de raio-x Iopromida - - <0,7 1,0 1,0-1,2 

Fonte: Adaptado de Suárez et al. (2008) 

 

Segundo Suárez et al. (2008), a maior remoção de contaminantes por sorção 

ocorre no tratamento primário, onde os compostos com propriedades mais favoráveis 

à sorção são removidos.  

Carballa et al. (2005) conduziu um estudo a fim de analisar a eficiência da 

sorção durante o tratamento primário de efluentes para os fármacos diclofenaco, 

diazepam, ibuprofeno, naproxen e cabamazepina. Os testes apontaram que o uso de 

aditivos nas etapas de coagulação/floculação (Figura 20). Os aditivos utilizados nos 

testes foram: cloreto férrico (FeCl3), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) e policloreto de 

alumínio (PAX). A remoção se mostrou mais eficiente no uso do cloreto férrico. 
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Figura 20 - Eficiências de remoção obtidas em ensaios de coagulação-floculação 
em fase aquosa. 

Fonte: Adaptado de Carballa et al. (2005) 

 

Hörsing et al. (2011) realizou um estudo com 75 fármacos distintos de forma a 

obter a eficiência de remoção apenas pelo mecanismo de sorção em lodos ativados 

primário e secundário. O estudo demonstrou que de 31 fármacos, apenas 20% seriam 

recuperados na fase líquida e, para 15 deles, a sorção foi tão forte que a fração na 

fase de água está prevista em 20% ou menos. O estudo confirma a importância do 

mecanismo de sorção durante o processo de lodo ativado. 

Vasiliadou et al. (2013) estudou a sorção individual e simultânea da cafeína, 

sulfametoxazol, ranitidina, carbamazepina e ibuprofeno. Os resultados apresentados 

indicaram diferenças claras nos mecanismos de remoção entre processos individuais 

e simultâneos. O estudo demonstrou que a composição do efluente e suas interações 

são interessantes para análise da tendência à sorção e eficiência da eliminação dos 

contaminantes emergentes. Foi observado que as capacidades de sorção foram 

afetadas pela presença de outros fármacos, dando origem a diferenças na remoção 

total nos dois tratamentos. A contribuição insignificante de sorção na remoção 

individual de cafeína e sulfametoxazol, aumentou quando todos os contaminantes 

interagiram com a biomassa. Uma afinidade significativamente maior de sorção 

ranitidina foi encontrado durante o processo individual do que simultâneo, enquanto o 

ibuprofeno manteve-se sem efeitos à sorção.  

Ternes et al. (2004) e Hörsing et al. (2011) também estudaram a influência do 

pH da matriz na tendência à sorção de alguns fármacos, uma vez que o processo de 

sorção ocorre, também, por interações eletrostáticas. Para alguns fármacos como 
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Cloropiramina, Clorprotixeno, Duloxetina, Fluoxetina, Levomepromazina, Loperamida, 

Nefazodona e Sertralina o pH afetou 10-20% a eliminação via sorção. 

Com base nos dados disponíveis na literatura, é possível observar que muitos 

fármacos não podem ser completamente removidos por mecanismos de sorção 

durante o tratamento. Porém é possível otimizá-las conhecendo as propriedades dos 

compostos, do meio e suas interações. 

 

4.4 Adsorção em carvão ativado  

 

A adsorção em carvão ativado é um método já bem conhecido e empregado 

em tratamentos de efluentes industriais e de água de abastecimento, mas existem 

poucos estudos de aplicação na remoção dos microcontaminantes emergentes ETEs 

(Tambosi 2010).  

Como já mencionado no item 3.4, pode se utilizar dois tipos de carvão: em pó 

(CAP) ou granulado (CAG). A escolha entre esses dois tipos irá depender do processo 

que o método será empregado. Para um tratamento contínuo, o CAG se mostra mais 

eficaz, enquanto para um processo em batelada ou pontual, o CAP se mostra mais 

adequado. 

Com relação ao tratamento de efluentes, o CAG tem sido mais utilizado pois 

sua aplicação consiste em filtros de leito fixo, sem necessitar de uma etapa de 

separação extra para remover o carvão do efluente, como ocorre no uso do CAP. 

Outro fator para a preferência do CAG é o fato da possibilidade de regeneração do 

carvão, possibilitando sua reutilização, sendo mais sustentável ambientalmente e 

economicamente (Cocenza, 2014).  

Com relação a eficácia do método na remoção de fármacos, Snyder et al. 

(2007) reportam que tanto o CAP quanto o CAG são capazes de remover 

desreguladores endócrinos e produtos farmacêuticos com eficiências de até 90% em 

estações de tratamento de água de abastecimento. O estudo mostrou a capacidade 

de sorção de vários poluentes, tais como: diclofenaco (37%) (Co ~ 2,4 mg.L-1); 

etinilestradiol (75%) (Co ~ 1 mg.L-1) e estrona (85%) (Co ~ 3 mg.L-1) com tempo de 

contato superior a 1h.  

Grover et al. (2010) analisou a eficiência do uso de carvão ativado granular 

como tratamento terciário avançado em uma ETE na Inglaterra. O estudo demonstrou 
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uma redução significativa de três estrogênios esteroides (> 43-64%), assim como para 

outros compostos fármacos como carbamazepina (23%) e diclofenaco (>98%). 

Ternes et al. (2002) estudou a eficiência da remoção de poluentes emergentes 

em uma planta piloto de tratamento com CAG, observando maior capacidade de 

sorção para carbamazepina e diclofenaco. 

Em escala laboratorial, Tambosi (2008) testou a adsorção em CAG para o 

acetaminofeno, cetoprofeno, naproxeno, sulfametoxazol e trimetoprima e foi 

observada remoção maior do que 90% para esses compostos.  

Tonucci (2014) realizou testes de adsorção em CAG com sulfametoxazol, 

diclofenaco e estradiol, observando adsorções máximas de 135,94 mg.g-1, 259,63 

mg.g-1 e 73,83 mg.g-1, respectivamente. Neste último estudo ainda foi realizado o teste 

de adsorção multicomponente para as três substâncias, observando que 

sulfametoxazol e diclofenaco foram adsorvidos preferencialmente, resultando na 

inibição da adsorção de estradiol. Isso se justifica pelo fato dos dois primeiros 

compostos interagirem eletrostaticamente com o adsorvente enquanto as interações 

com estradiol são menos energéticas, caracterizadas por ligações de Van der Waals. 

A principal vantagem desse processo é a não geração de produtos 

secundários, uma vez que não há transformações químicas envolvidas na técnica de 

adsorção. Além disso, a regeneração e descarte final do adsorvente leva a uma 

oxidação completa dos contaminantes sorvidos. (Ternes e Joss, 2006 apud Suárez et 

al., 2008). 

Para maximização da remoção de micropoluentes aplicando adsorção com 

carvão ativado, é necessário seguir algumas medidas estratégicas como (Lee et al., 

2009): 

i. Selecionar o carvão com a maior capacidade de adsorção para os compostos 

de interesse; 

ii. Realizar controle de pH, temperatura, tempo de contato e grau de agitação 

(este último para aplicações com CAP) uma vez que são fatores que afetam 

diretamente as interações adsorvente-adsorbato e eficiência do processo; 

iii. Utilizar o carvão ativado granulado (CAG) para aplicações que requerem 

uma remoção contínua, pois o CAG permite um uso mais efetivo da 

capacidade de adsorção do carvão, aliado ao fato de que pode ser regenerado; 
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iv. No caso do uso do CAP pode-se alterar a eficiência de remoção aumentando 

a dosagem e/ou o tempo de contato, porém, o aumento da dosagem de carvão afeta 

diretamente o custo de operação do processo.  

v. Utilizar a adsorção preferencialmente como tratamento terciário avançado a 

fim de garantir a redução de concentração de carbono orgânico total, minimizando o 

impacto da competição pela adsorção. 

 

4.5 Biorreatores à membrana 

 

Conforme já apresentado, a tecnologia dos biorreatores à membrana combina 

as técnicas de lodo ativado, onde atuam preferencialmente os mecanismos de sorção 

e biodegradação, com a de separação física por membrana.  

A combinação do processo biológico de lodo ativado associado à técnica de 

separação física por membrana torna os biorreatores muito atrativos como alternativa 

ao processo convencional de tratamento de efluentes, principalmente após os 

avanços relacionados à configuração estrutural do biorreator. A configuração com 

módulo de membrana submersa foi uma significativa otimização ao processo de BRM, 

principalmente tratando-se da eficiência do processo de separação sólido-líquido e 

redução de custos de instalação, manutenção e energéticos (SILVA, 2009).  

As maiores vantagens e desvantagens da aplicação de BRM no tratamento de 

efluentes são apresentadas a seguir (VIANA, 2004; SILVA, 2009): 

 

• Principais vantagens: 

 

i. Alta seletividade: obtenção de um permeado com características específicas 

a partir da configuração estrutural de acordo com o processo em que a tecnologia é 

aplicada; 

ii. Menores custos de instalação e energia: a alta seletividade da filtração por 

membrana descarta a necessidade do decantador secundário presente nas plantas 

convencionais de tratamento de efluente requerendo menores áreas de instalação e 

menos equipamentos para eficácia do processo; 

iii. Ambientalmente sustentável: redução do uso de agentes químicos como 

floculante e coagulantes; 
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iv. Alta eficiência em biodegradação: controle do tempo de retenção celular 

(TRC) independente do tempo de retenção hidráulico (TRH). Isso permite uma maior 

concentração de biomassa no biorreator, maior eficiência de degradação e menor 

geração de lodo. 

 

• Principais desvantagens: 

 

i. Custo elevado: por mais que o custo com as membranas tenha diminuído 

com o avanço da tecnologia e sua maior aplicabilidade, ainda há os custos com a 

manutenção dos módulos da membrana (Subtil, 2013). 

ii. Incrustrações e (bio)fouling: diminuição do fluxo do permeado e desgaste das 

membranas reduzindo a eficiência do processo e demandando gastos com a limpeza 

e/ou troca do módulo de membrana. 

As vantagens ao processo do lodo ativado em BRM comparado ao 

convencional estão relacionadas ao controle do tempo de retenção celular (TRC) 

independente do tempo de retenção hidráulico (TRH). Isso permite uma maior 

concentração de biomassa no biorreator, maior eficiência de degradação e menor 

geração de lodo (SILVA, 2009). 

Na literatura há muitos estudos voltados à aplicação de BRMs em tratamento 

de efluentes, evidenciando sua eficiência. Os estudos mostram que o permeado teve 

redução média de 90% de DQO e acima de 90% de SST, assim como ausência de 

turbidez e cor com o BRM operando em TRHs menores e TRC maiores aqueles 

observados no tratamento convencional (HOLBROOK et al., 2005; MAESTRI, 2007; 

SILVA, 2009; VIERO, 2006). 

No entanto, pesquisas relacionadas à eficiência de BRMs na remoção de 

fármacos e DE ainda são escassas. Muitos autores relatam remoção eficiente, acima 

de 90%, de fármacos biodegradáveis como o ibuprofeno assim como uma boa 

remoção de outros contaminantes com baixa biodegradabilidade como diclofenaco 

(Bernhard et al., 2006; Clara et al., 2005) 

Göbel et al. (2007) estudou a remoção de antibióticos em sistemas de BRMs. 

Os resultados obtidos variaram de acordo com TRS para a roxitromicina (39-60%) e 

trimetropina de (30-87%), observando maior eficiência para maior TRS. Para o 

sulfametoxazol obteve-se remoção média de 80% independente do TRS. De fato, a 
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maioria dos fármacos possuem baixa biodegradabilidade e aumentar o TRS favorece 

a maior degradação em lodo. 

Tambosi (2008) testaram 6 compostos fármacos em BRMs operando com TRS 

de 15 dias e 30 dias, observando resultados melhores para o segundo (Figura 21). O 

autor também concluiu que, de acordo com as propriedade físico-químicas do meio e 

dos compostos, os mecanismos de sorção e biodegradação em lodo foram 

fundamentais para a remoção, sendo desprezível a remoção de fármacos pela 

membrana. Clara et al. (2005) e Snyder et al. (2007) também reportaram que a 

aplicação de ultrafiltração e/ou microfiltração não são capazes de reter fármacos e 

DE. 

 

 

Figura 21 - Remoção média de fármacos ao longo de 4 semanas com TRS de 15 
(BRM-15) e 30 (BRM-30) 

Fonte: Tambosi (2008) 

 

Os mecanismos de sorção e biodegradação são empregados tanto na técnica 

de tratamento convencional em lodo ativado (LAC) quanto na de biorreatores à 

membrana (BRM). Sipma et al. (2010) reuniu dados de diferentes plantas de 

tratamento disponibilizados em diversas fontes da literatura a fim de comparar a 

eficiência dos dois tipos de tratamento. 

Nesta comparação foi possível notar que tratamento com BRMs apresentam 

um desempenho melhor na remoção de fármacos, principalmente pela maior 
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eficiência de biodegradação já discutida (Tabela 6). E embora, a separação por 

membranas não seja relevante na remoção de fármacos e DE (CLARA et al., 2005; 

SNYDER et al., 2007), o método apresenta muitas vantagens no tratamento de 

efluentes de forma geral, principalmente pela retenção completa de biomassa nos 

biorreatores. 

 

Tabela 6 - Média de eficiências de remoção de fármacos em LAC e BRM 

Classe Fármacos LAC  BRM 

  Remoção (%)  Remoção (%) 

  Médiaa Mín.b Máx.b  Média Mín. Máx. 

Analgésicos     

AINEs Acetaminofeno 99,1 ± 0 98.4 99,9  99,8 ± 0 99,6 99,9 

AIEs Diclofenaco 21 ± 41 -143 80  34 ± 25 - 8 87,4 

 Ibuprofeno 93,5 ± 0 52 99,7  97,3 ± 0 89 99,8 

 Naproxeno 66 ± 23 - 2 98  85 ± 10 71 99,3 

Antibióticos     

 Eritromicina 2 ± 19 - 22 35.4  45 ± 17 25,2 67,3 

 Roxitromicina 25 ± 26 - 20 66  55 ± 15 33 74 

 Sulfametoxazol 33 ± 64 - 138 99  73 ± 11 57 90 

 Trimetoprima 11 ± 31 - 40  40,4  57 ± 10 47,5 66,7 

Reguladores 

Lipídicos 
    

 Bezafibrato 77 ± 26 21,2 99,3  90 ± 8 76 97 

 Ácido clofíbrico 16 ± 13 0 30  67 ± 20 41 71,8 

Anti-

histamínicos 
    

 Ranitidina 34 ± 9 24,7 42,2  56 ± 28 29,5 95 

Anticonvulsivos     

 Carbamazepina - 8 ± 32 - 122 58  0 ± 11 - 22 23 

Contraste  

(raio x) 
    

 Iopromida 51 ± 19 25 90  59 ± 14 40 75 

a Média dos valores reportados na literatura 

b Eficiências mínimas e máximas encontradas na literatura 

Fonte: Adaptado de Sipma et al. (2010) 
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5. PROPOSTAS DE TRATAMENTO PARA REMOÇÃO DE FÁRMACOS E 

DESREGULADORES ENDÓCRINOS 

 

De acordo com o que foi discutido e com base nos dados da literatura 

apresentados nesse trabalho, é possível constatar que não há apenas um mecanismo 

suficientemente eficaz para remoção completa de fármacos e DE durante o tratamento 

de efluentes. No entanto, observa-se que a associação de mecanismos pode 

promover a eficiência de sua remoção. 

Duas propostas foram então pensadas com o objetivo de melhorar o tratamento 

de lodo ativado que já é amplamente utilizado. 

 

Proposta 1: Utilização dos mecanismos de sorção e de biodegradação (lodo 

ativado) e adsorção em carvão ativado pode ser uma alternativa eficaz na remoção 

desses contaminantes (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Proposta de tratamento convencional combinando os mecanismos de 
sorção, lodo ativado e adsorção em carvão ativado. 

Fonte: Autoria própria 

 

A ampla aplicação da técnica de lodos ativados convencional (LAC) no 

processo de tratamento de efluentes comprova a sua eficiência na remoção de 

contaminantes. Porém, apenas a aplicação dos mecanismos de sorção e 

biodegradação não é o suficiente.  

Como forma de maximizar a remoção desses micropoluentes, a aplicação da 

técnica de adsorção em carvão ativado se mostra muito eficiente, principalmente para 

compostos que possuem baixa tendência à sorção e biodegradação. 
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O arranjo “lodo ativado convencional + CAG” pode ainda ser otimizado com o 

uso de BRM. A Figura 22 apresenta a alta eficiência da associação da técnica de 

BRMs com CAG para diversos compostos fármacos e DE, justificando como solução 

eficiente o arranjo BRM + CAG. 

 

 

Figura 23 - Eficiência de remoção do tratamento via BRM associado a CAG. 

Fonte: Adaptado de Nguyen et al., 2012 apud Cazes et al., 2014. 

 

A opção entre os dois arranjos, LAC + CAG ou BRM + CAG, irá depender 

principalmente do fluxo do efluente a ser tratado, de suas características e do custo 

de implementação e operacional, uma vez que a técnica de membranas torna o custo 

do processo de BRM mais elevado. 

 

 

Proposta 2: Utilização dos mecanismos de biodegradação (lodo ativado) e 

sistema Foto-Fenton utilizando um reator tubular com coletor solar parabólico 

composto (Figura 24). 

 

 



72 
 

 

 

Figura 24 - Proposta de tratamento convencional combinando os mecanismos de 
lodo ativado e sistema Foto-Fenton com luz solar 

Fonte: Autoria própria 

 

Diversos estudos já comprovaram que o sistema Foto-Fenton é eficiente na 

remoção de contaminantes, o processo pode ser aplicado a efluentes aquosos, lodos 

e solos com uma redução da toxicidade e aumento da biodegradabilidade do sistema, 

assim como remoção de cor e de odor. Além disso, a luz solar como fonte de luz UV 

torna o processo mais barato e ambientalmente sustentável, e utiliza reagentes de 

baixo custo e não tóxicos ao ambiente, o que é cada vez mais relevante devido à 

preocupação com a poluição ambiental. 

A proposta consiste em adicionar um sistema Foto-Fenton ao tratamento de 

lodo ativado. Tal sistema consiste em um tanque de mistura onde o reagente Fenton 

(H2O2 + íon ferroso) é adicionado junto ao efluente. O agente de ajuste de pH é 

adicionado para manter o pH ótimo da reação e o floculante tem o objetivo de 

sedimentar o hidróxido férrico e outros sólidos que são formados. Todos os produtos 

químicos são adicionados ao tanque e misturados até atingir concentração constante 
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em todo o sistema. Após a mistura, eles são levados a um sistema com três reatores 

tubulares com coletores solar parabólico composto (CPC) em série. 

O sistema de reação é composto por dois meios cilindros de perfis parabólicos 

que são posicionados lado a lado, com um reator tubular transparente de polietileno 

disposto na linha da conexão dos dois perfis parabólicos. Essa geometria permite que 

a luz incidente em todas as direções seja refletida no eixo focal do coletor, captando 

tanto a radiação direta como grande parte da difusa. Os CPC são caracterizados pela 

capacidade de utilizar de maneira eficiente tanto a radiação solar direta como a difusa. 

Portanto nesses reatores as perdas ópticas são menores. Esses reatores são capazes 

de obter bons rendimentos de reação, mesmo em dias nublados, nos quais a 

intensidade da luz solar direta é muito pequena, porém ocorrendo a irradiação difusa. 

Eles também reúnem as vantagens das várias tecnologias solares e nenhum de seus 

maiores inconvenientes, sendo uma opção adequada para processos fotocatalíticos 

homogêneos e heterogêneos (RIBEIRO, 2009). 

Diversos estudos já comprovaram a eficiência deste tipo de reator na 

degradação de efluentes de indústrias, bem como evidenciaram sua versatilidade na 

degradação de pesticidas (NOGUEIRA et al., 2007). Portanto, a utilização de um 

coletor solar parabólico composto para a degradação de fármacos tem grandes 

chances de ser eficaz. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A presença de compostos fármacos no meio ambiente, especialmente em 

recursos hídricos, ganhou grande atenção nos últimos anos. O avanço dos estudos 

toxicológicos e, consequentemente, a elaboração de novas legislações quanto a 

persistência desses contaminantes no ambiente evidenciam a crescente preocupação 

com relação a esse tema. 

Muitos estudos apontam que mesmo em concentrações baixas, os fármacos e 

DE representam um risco ambiental concreto, especialmente no que tange efeitos 

relacionados à resistência bacteriana e perturbações hormonais.  

Conforme foi contextualizado neste trabalho, o tratamento convencional por 

lodos ativados é atualmente o mais utilizado para a depuração de efluentes sanitários 

e industriais caracterizados por contaminação de carga iônica e produtos 

nitrogenados. Este sistema de tratamento de efluentes é largamente utilizado por se 

tratar de um sistema com baixo custo de investimento e alta taxa de eficiência. Mesmo 

tendo uma alta taxa de remoção, ainda assim fármacos e DE ainda são encontrados 

no efluente tratado, sendo necessária uma revisão das técnicas de tratamento 

disponíveis a fim de otimizar e maximizar a remoção desses micropoluentes. 

Neste trabalho foram apresentadas diferentes técnicas e mecanismos 

disponíveis para tratamento de efluentes como sorção, biorremediação, processos 

oxidativos avançados, assim como os processos de biorreatores à membrana e 

adsorção em carvão ativado. Esses processos foram discutidos, evidenciando a 

eficiência de cada um na remoção de fármacos e DE.  

Os mecanismos de sorção e biorremediação, fundamentais no tratamento 

convencional de efluentes, mostram-se eficientes na remoção de compostos 

fármacos, mas incapazes de removê-los completamente do meio. Ao comparar a 

técnica convencional de lodos ativados com a de BRMs, observou-se que as duas 

mostram eficiências próximas na remoção dos poluentes em questão. 

Os diferentes processos oxidativos avançados apresentados são uma 

alternativa na remoção de fármacos de diferentes classes terapêuticas. Como 

mostrado, mesmo com a complexidade destas moléculas e suas baixas 

concentrações encontradas, os POAs conseguem não só atingir alta eficiência de 

degradação, mas também destruir efeitos biológicos dos compostos farmacêuticos 

como relatado em diversos trabalhos. Porém a aplicação destas tecnologias ainda 
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demanda mais estudos, já que ainda são escassas as informações se esses 

processos oxidam completamente os compostos farmacêuticos a produtos finais, 

como CO2 e H2O, ou transformam esses compostos em intermediários que podem ser 

tóxicos.  

Embora existam diversos estudos sobre o uso de POAs na remoção de 

fármacos em laboratório, não foram encontrados muitos dados que fornecem 

comparações com dados obtidos em escala de bancada ou piloto, além disso existem 

poucos dados sobre custos, tanto de instalação quanto de operação. Isso porque, 

muitas vezes, estudos desenvolvidos por empresas são somente divulgados 

internamente. 

A adsorção em carvão ativado, é uma técnica amplamente utilizada em 

tratamento de água para consumo e mostrou ser muito eficiente na remoção de 

micropoluentes, principalmente daqueles que não são decompostos no tratamento 

convencional, seja por baixa afinidade ao lodo ou por baixa biodegradabilidade. Como 

visto, a técnica pode ser aplicada em diferentes processos de tratamento de efluentes 

como tratamento terciário avançado, elevando a eficiência de remoção e qualidade do 

efluente. 

Com base na revisão realizada neste trabalho, foi constatado que para uma 

remoção mais eficiente de fármacos e DE existe uma necessidade de uma 

combinação de sistemas, visto que foram analisados fármacos de maneira separada 

então apenas um processo não é completamente eficaz na remoção de uma mistura 

de compostos provenientes de esgotos. 

Por fim, foram apresentadas duas propostas de tratamento com objetivo de 

aumentar a eficiência de degradação de contaminantes emergentes:  

• Associação dos mecanismos de sorção e biodegradação (lodo ativado) com 

adsorção em carvão;  

• Associação dos mecanismos de sorção e biodegradação (lodo ativado) com 

sistema de Foto-Fenton com luz solar. 

Como extensão deste trabalho, seria interessante testes laboratoriais e em 

planta-piloto para investigar a real eficiência dos modelos propostos assim como a 

simulação econômica visando qual dos modelos é mais viável. 
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