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Quinto sapato:  a vergonha de ser pobre e o culto das aparências 

 

A pressa em mostrar que não se é pobre é, em si mesma, um atestado de pobreza. A 

nossa pobreza não pode ser motivo de ocultação. Quem deve sentir vergonha não é o pobre, 

mas quem cria pobreza. 

Vivemos hoje uma atabalhoada preocupação em exibirmos falsos sinais de riqueza. 

Criou-se a ideia de que o estatuto do cidadão nasce dos sinais que o diferenciam dos mais 

pobres. 

Recordo-me que certa vez entendi comprar uma viatura em Maputo. Quando o 

vendedor reparou no carro que eu tinha escolhido quase lhe deu um ataque. “Mas esse, 

senhor Mia?!  Ora, o senhor necessita de uma viatura compatível.” O termo é curioso: 

“compatível”. “Compatível com o quê?”, pergunto eu. 

Estamos vivendo num palco de teatro e de representações:  uma viatura já é não um 

objecto funcional. É um passaporte para um estatuto de importância, uma fonte de vaidades. 

O carro converteu-se num motivo de idolatria, numa espécie de santuário, numa verdadeira 

obsessão promocional. 

Esta doença, esta religião que se podia chamar “viaturalatria” atacou desde o 

dirigente do Estado ao menino da rua. Um miúdo que não sabe ler é capaz de conhecer a 

marca e os detalhes todos dos modelos de viaturas. É triste que o horizonte de ambições seja 

tão vazio e se reduza ao brilho de uma marca de automóvel. 

É urgente que as nossas escolas exaltem a humildade e a simplicidade como valores 

positivos. A arrogância e o exibicionismo não são, como se pretende, emanações de alguma 

essência da cultura africana do poder. São emanações de quem toma a embalagem pelo 

conteúdo. 

 

Mia Couto 

Trecho de Os sete sapatos sujos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RESUMO 

DA SILVA, T. H. G. Acoplamento entre processos biológicos e oxidativos avançados 

para o tratamento de esgoto sanitário: degradação de fármacos e reúso seguro. 2017. 150 p. 

Tese (Doutorado em Química Analítica e Inorgânica) – Instituto de Química de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

É consenso entre os cientistas que as Estações de Tratamento de Esgoto são as principais 

formas de entrada de fármacos no ambiente aquático.  Isso acontece porque os processos 

biológicos convencionais utilizados para o tratamento do esgoto sanitário não são eficientes 

quanto à remoção de muitos desses compostos sintéticos.  Neste contexto, o pós-tratamento 

utilizando um Processo Oxidativo Avançado (POA) pode degradar os compostos pouco 

biodegradáveis e produzir água para reúso seguro.  Portanto, esta Tese estuda o acoplamento 

entre um processo biológico anaeróbio-aeróbio e compara dois POA, foto-Fenton e Fenton 

heterogêneo, como alternativas de pós-tratamento.  Os experimentos foram feitos utilizando-

se esgoto sanitário real como matriz.  Sendo assim, na primeira etapa deste trabalho, um 

método SPE-HPLC-MS/MS foi desenvolvido e validado para a quantificação dos fármacos 

Ranitidina, Diclofenaco e Sinvastatina naquela matriz complexa.  Na segunda etapa, a 

degradação dos fármacos por processos biológicos foi estudada em reatores operados em 

batelada e de escoamento contínuo.  Desenvolveu-se uma metodologia para a identificação 

dos produtos de biodegradação e encontrou-se que tais metabólitos são recalcitrantes e 

possuem potencial poluidor.  Observou-se que os fármacos e seus metabólitos causam efeito 

tóxico crônico sobre a biomassa, pois a produção de metano foi prejudicada quando 

comparada à da biomassa que não foi exposta a esses compostos.  Na terceira etapa, os POA 

foram estudados em batelada para se determinar as melhores condições de operação que 

seriam testadas nas etapas seguintes.  Encontrou-se, para o processo foto-Fenton, que os 

fármacos foram completamente degradados quando se utilizavam duas lâmpadas (16 W de 

potência elétrica total), ferro(III) e peróxido de hidrogênio nas concentrações de 3,0 e 40 mg 

L
−1

, respectivamente, e tempo de detenção hidráulica de 10 min.  Zeólita natural foi utilizada 

como suporte na síntese de um catalisador para Fenton heterogêneo.  O catalisador foi estável 

em condições críticas de reação, porém não pôde degradar os compostos cujas dimensões 

moleculares eram maiores do que os seus poros.  Os processos foram acoplados e operados 

em modo contínuo durante dez dias, período no qual permaneceram estáveis.  Os custos 

foram estimados e verificou-se que, embora o processo Fenton heterogêneo necessite de 1/3 

do capital comparado ao foto-Fenton, o processo heterogêneo não é interessante porque o 

custo operacional é 4 vezes maior e o processo é limitado para a degradação de moléculas 

pequenas.  Já o processo foto-Fenton degradou todos os fármacos e metabólitos com remoção 

de carbono orgânico dissolvido e produzindo água potencialmente segura para seu reúso ao 

custo operacional de US$ 0,27 m
−3

.  Portanto, o processo foto-Fenton foi a melhor alternativa 

de pós-tratamento avaliada nesta Tese.  O processo Fenton heterogêneo seria atrativo apenas 

para a degradação de moléculas pequenas. 

 

Palavras-chave:  Acoplamento. Biodegradação. Fenton heterogêneo. Foto-Fenton.  Zeólita. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

DA SILVA, T. H. G. Coupling between biological and advanced oxidation processes for 

treating sanitary wastewater: pharmaceuticals degradation and safe reuse. 2016. 150 p. Tese 

(Doutorado em Química Analítica e Inorgânica) – Instituto de Química de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

Scientists generally agree that Sewage Treatment Plants are the main inputs of 

pharmaceuticals into the aquatic environment. That happens because the conventional 

biological processes used for treating sewage are not efficient in removing many of those 

synthetic compounds. In this context, Advanced Oxidation Processes (AOP), used as post-

treatments, can degrade the poorly biodegradable compounds and produce water for safe 

reuse.  Therefore, this Thesis studies the coupling between an anaerobic-aerobic biological 

process and compares two AOP, photo-Fenton and heterogeneous Fenton, as post-treatment 

alternatives.  The experiments were performed using real sewage as a matrix.  Thus, in the 

first step of this work, an SPE-HPLC-MS/MS method was developed and validated for the 

quantification of the pharmaceuticals Ranitidine, Diclofenac, and Simvastatin in that complex 

matrix.  In the second step, the pharmaceuticals degradation by biological processes was 

studied in batch and continuous flow reactors.  A methodology was developed for identifying 

the biodegradation products and these metabolites were found to be recalcitrant and to have 

polluting potential.  It was observed that the pharmaceuticals and their metabolites caused a 

chronic toxic effect on biomass, as methane production was impaired when compared to the 

biomass not exposed to these compounds.  In the third step, the AOP were studied in batch 

mode to determine the best operating conditions that would be tested in the following steps.  

In the photo-Fenton process, the pharmaceuticals were completely degraded when two lamps 

(16 W total electric power), iron(III), and hydrogen peroxide were used in the concentrations 

of 3.0 and 40 mg L
−1

, respectively, with hydraulic detention time of 10 min.  Natural zeolite 

was used as a support for the synthesized catalyst for heterogeneous Fenton.  The catalyst was 

stable under critical reaction conditions, but it was not able to degrade compounds whose 

molecular dimensions were larger than its pores.  The processes were coupled and operated in 

continuous mode for ten days, during which they remained stable.  Considering the involved 

estimated costs, although the heterogeneous Fenton process requires 1/3 of the capital costs 

when compared to the photo-Fenton process, the heterogeneous one is not interesting because 

its operating cost is 4 times higher and it is limited to the degradation of small molecules.  On 

the other hand, the photo-Fenton process degraded all pharmaceuticals and their metabolites, 

removed dissolved organic carbon, and produced water potentially safe for reuse at the 

operational cost of US$ 0.27 m
−3

.  Therefore, the photo-Fenton process was the best post-

treatment alternative assessed in this Thesis.  The heterogeneous Fenton process would be 

suited only for the degradation of small molecules. 

 

Keywords: Biodegradation. Coupling. Heterogeneous Fenton.  Photo-Fenton.  Zeolite. 
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O reúso da água tem sido tema frequente de pesquisas científicas porque é uma 

alternativa importante para se aumentar a disponibilidade hídrica devido ao seu crescente 

consumo. No entanto, os riscos para a saúde pública estão diretamente associados às 

diferentes formas de aplicação da água de reúso, uma vez que podem implicar na exposição 

do homem a compostos orgânicos e inorgânicos potencialmente tóxicos, bem como a 

microrganismos patogênicos presentes na água recuperada (RODRIGUEZ et al., 2009). 

A possibilidade de se encontrar fármacos, hormônios e seus produtos de 

biodegradação na água potável foi inicialmente apresentada por Stumm-Zollinger e Fair (1965 

apud DAUGHTON, 2016)
1
.  Contudo, foi a partir da década de 1970 que os fármacos, 

principalmente antibióticos de uso veterinário, foram detectados em diferentes 

compartimentos ambientais e classificados como contaminantes (HUBER, 1971;COATS et 

al., 1976; DONALDSON, 1977).Estes trabalhos iniciaram os questionamentos a respeito da 

baixa eficiência das Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) na remoção desses 

contaminantes (PETRASEK et al., 1983). 

Os processos biológicos são, há muito tempo, a principal tecnologia para o 

tratamento do esgoto sanitário e, por isso, são chamados de processos convencionais. Estes 

processos estão bem estabelecidos porque possibilitam, com baixo custo operacional, a 

remoção eficiente da demanda química de oxigênio (DQO), carbono orgânico total (COT), 

sólidos suspensos totais (SST) e nutrientes que compõem o esgoto sanitário (SANT’ANNA 

JUNIOR, 2010).  Entretanto, mesmo após décadas de estudos, os processos convencionais 

ainda não são capazes de degradar, em tempo hábil, os fármacos e outros compostos sintéticos 

que chegam às ETE.  Logo, estas Estações se tornam as principais fontes destes 

contaminantes para o ambiente (HERNANDO et al., 2006). 

Os fármacos têm sido continuamente lançados no ambiente devido ao seu uso 

intensivo, tanto na medicina humana quanto na veterinária.  Depois de ingeridos, muitos 

desses compostos são modificados estruturalmente, porém alguns deles são excretados na 

forma inalterada.  Há casos nos quais os fármacos são liberados na forma conjugada como 

glicuronídeos, que são facilmente clivados nas ETE, sendo o composto original lançado no 

ambiente (HEBERER, 2002).  Diversas classes de fármacos (Figura 1) têm sido encontradas 

em águas superficiais (CAMPANHA et al., 2015; TERNES et al., 2007), estações de 

                                                 

1
STUMM-ZOLLINGER, E.; FAIR, G. M. Biodegradation of steroid hormones. Journal of the Water Pollution 

Control Federation, v. 37, p. 1506-1510, 1965. 
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tratamento de esgoto (GÓMEZ et al., 2007; STUMPF et al., 1999) e água potável (BENOTTI 

et al., 2009; SODRÉ; LOCATELLI; JARDIM, 2010). 

 

Figura 1.1 – Classes terapêuticas detectadas no meio ambiente, expressas em porcentagem relativa.  

Dados coletados de 134 artigos publicados entre 1997 e 2009. 

 

Fonte: Santos et al. (2010). 

 

Existem, também, outras fontes importantes de contaminação do ambiente por 

fármacos como, por exemplo, efluentes de indústrias farmacêuticas tratados de forma 

ineficiente (FICK et al., 2009) e o uso de lodo de ETE na agricultura.  A disposição 

inadequada de medicamentos, vencidos ou não, também é uma fonte de contaminação, pois 

são descartados no lixo comum e são direcionados para os aterros sanitários (KÜMMERER, 

2009).  Devido a esses diversos mecanismos de entrada no ambiente, os fármacos são 

considerados contaminantes pseudopersistentes, pois, em muitos casos, são resistentes a 

processos de biodegradação, hidrólise e fotólise;  também são pouco voláteis, o que contribui 

para a permanência no meio aquático (HERNANDO et al., 2006). 

Os efeitos deletérios em humanos causados por esses contaminantes não estão bem 

elucidados, mas, há décadas, sabe-se que cânceres de mama, testicular e de próstata, bem 

como a redução da fertilidade masculina, são doenças que estão associadas à contaminação 

por fármacos (HARRISON et al., 1997).  Os organismos geralmente são expostos a uma 

mistura desses contaminantes, possibilitando efeitos sinérgicos.  Pomati et al. (2006) 

observaram que a mistura de atenolol, bezafibrato, carbamazepina, ibuprofeno e lincomicina 
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inibem o crescimento de células embrionárias humanas.  Esses autores também verificaram 

efeitos deletérios de misturas de fármacos sobre organismos aquáticos (POMATI, 2008). 

Neste contexto, reduzir o consumo de fármacos seria uma estratégia impraticável 

diante do aumento populacional e principalmente da expectativa de vida.  Entretanto, algumas 

medidas como:  1) investimentos em educação, no sentido de diminuir a automedicação;        

2) restrição na prescrição de medicamentos;  3) políticas de disposição adequada de fármacos 

vencidos;  4) tratamentos de efluentes mais eficientes, que visem, também, à degradação 

desses contaminantes;  e 5) desenvolvimento de novos fármacos biodegradáveis e/ou menos 

persistentes no ambiente, poderiam, a médio e longo prazo, diminuir a contaminação do 

ambiente (KÜMMERER, 2009). 

Com relação ao tratamento biológico do esgoto sanitário, a tecnologia de lodos 

ativados se destaca entre os processos aeróbios porque produz efluentes com elevada 

qualidade, porém o consumo energético e a produção de lodo são elevados.  Além disso, um 

processo exclusivamente baseado nesta tecnologia não é eficiente na remoção de alguns 

contaminantes emergentes, dentre os quais se encontram os fármacos.  Em um processo de 

lodos ativados seguido de fotólise com UV, por exemplo, observa-se que a contribuição da 

biodegradação é de, em média, 45% na remoção dos fármacos;  os 55% restantes são 

removidos por adsorção no lodo e fotodegradação, 33 e 22%, respectivamente (SALGADO et 

al., 2012). 

Por outro lado, os processos anaeróbios são uma alternativa interessante devido ao 

menor consumo energético, a uma menor produção de lodo, bem como à possibilidade de se 

utilizar os gases produzidos como fonte energética alternativa.  Entretanto, os efluentes destes 

processos geralmente não atendem aos parâmetros de lançamento nos corpos d’água e, dessa 

forma, necessitam de uma etapa de pós-tratamento (SANT’ANNA JUNIOR, 2010). 

Neste sentido, o processo combinado anaeróbio-aeróbio apresenta vantagens em 

relação aos processos individuais, devido ao potencial de produção de biogás, alta eficiência 

na remoção de matéria orgânica, nutrientes e sólidos, baixa produção de lodo e baixo 

consumo energético.  Consequentemente, esse processo é uma alternativa promissora tanto 

pela alta eficiência alcançada como pela possibilidade de integrar os processos em um único 

reator (NETTO; ZAIAT, 2012).  Além do ganho na eficiência de tratamento, essa 
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configuração ocupa menos espaço, podendo ser operada próximo à área urbana, estimulando 

o reúso do efluente tratado (CHAN et al., 2009; KASSAB et al., 2010). 

Apesar das vantagens do processo anaeróbio-aeróbio na adequação dos parâmetros 

globais (DQO, COT, SST, nutrientes etc.) à legislação vigente, ainda existe a necessidade de 

um processo sequencial capaz de remover compostos pouco biodegradáveis como, por 

exemplo, os fármacos e seus metabólitos.  Os processos oxidativos avançados (POA) são uma 

alternativa como pós-tratamento devido à geração do radical hidroxila que é altamente 

oxidante, pouco seletivo e capaz de degradar compostos com baixa biodegradabilidade 

(ANDREOZZI et al., 1999). 

Existem diversos estudos sobre a degradação de fármacos por POA (KLAVARIOTI; 

MANTZAVINOS; KASSINOS, 2009). Há, também, muitas possibilidades de se produzir 

radical hidroxila pela combinação de oxidantes como ozônio ou peróxido de hidrogênio com 

irradiação ultravioleta/visível na presença de catalisadores (íons metálicos ou semicondutores) 

(NOGUEIRA et al., 2007). Entretanto, na grande maioria dos estudos, utiliza-se água 

destilada como matriz e, desta forma, tais processos são superestimados.  Portanto, o 

acoplamento entre processos biológicos e oxidativos avançados para o tratamento de esgoto 

sanitário deve ser alvo de estudos, uma vez que ainda se faz necessário o desenvolvimento de 

novas configurações de reatores combinados visando à degradação de contaminantes pouco 

biodegradáveis. 

Neste contexto, o objetivo principal desta Tese é avaliar a degradação de fármacos 

por um processo biológico anaeróbio-aeróbio, em um único reator, seguido de um POA.  Para 

atingir este objetivo, um método de quantificação dos fármacos foi desenvolvido e validado, o 

comportamento dos fármacos durante o processo biológico (anaeróbio-aeróbio) foi estudado e 

dois POA (foto-Fenton e Fenton heterogêneo) foram avaliados como alternativas de pós-

tratamento.  Por fim, estas informações foram compiladas e compõem ferramenta importante 

para a discussão das possibilidades atuais a respeito do tratamento adequado do esgoto 

sanitário e produção de água para um reúso seguro. 
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2 
QUANTIFICAÇÃO DE FÁRMACOS EM ESGOTO SANITÁRIO 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

A comunidade científica tem conhecimento de que fármacos estão presentes tanto na 

entrada quanto na saída das ETE. Entretanto, a quantificação destes contaminantes nas 

matrizes ambientais não é trivial, uma vez que se faz necessário ouso de procedimentos de 

extração, limpeza e pré-concentração.  Uma instrumentação robusta também é importante 

para a detecção, pois as concentrações destes contaminantes no esgoto sanitário são da ordem 

de micro ou nanograma por litro. 

Atualmente, existe uma grande variedade de métodos analíticos para a determinação 

de fármacos em matrizes ambientais.  A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 

massas sequencial (HPLC-MS/MS) tem lugar de destaque, sendo o grupo do professor Damià 

Barceló (Espanha) responsável por uma parcela significativa das publicações nessa área 

(PETROVICet al., 2005; AL AUKIDY et al., 2012; JELIC et al., 2012; OSORIO et al., 2012; 

FERRANDO-CLIMENT; RODRIGUEZ-MOZAZ; BARCELÓ, 2013; GORGA; 

PETROVIC; BARCELÓ, 2013; NEGREIRA; DE ALDA; BARCELÓ, 2013). 

Os métodos desenvolvidos são associados a um criterioso preparo de amostras, sendo 

que a extração em fase sólida (SPE, em inglês) é a técnica mais empregada devido à 

diversidade de adsorventes, o que possibilita uma aplicação mais seletiva. Há muitas outras 

técnicas de preparo de amostra em desenvolvimento que podem ser empregadas nas análises 

ambientais, tais como a microextração dispersiva líquido-líquido assistida por ultrassom 

(VAZQUEZ et al., 2013)e a extração sortiva em barra de agitação (MARTIN et al., 2011).  

Contudo, a SPE é uma técnica bem estabelecida e utilizada em diversos métodos das 

principais agências de proteção ambiental como, por exemplo, a norte-americana (USEPA). 

Na década de 1990, a SPE teve um desenvolvimento considerável com a criação de 

cartuchos com novos formatos e diferentes fases, bem como sua automatização.  A SPE se 

popularizou principalmente devido à demanda crescente por técnicas que utilizassem menos 

solventes orgânicos.  No entanto, esta técnica também tem outras vantagens:  (i) extração 

eficiente dos analitos;  (ii) menor manipulação da amostra; (iii) remoção de partículas 

maiores;  e (iv) possibilidade de amostragem em campo (HENNION, 1999).  Esta técnica é 

relativamente simples do ponto de vista operacional (Figura 2.1) e, aliada a outras vantagens, 

tem sido utilizada para a extração, pré-concentração e estocagem de diversos tipos de analitos. 
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Figura 2.1– Principais etapas para a extração/concentração do(s) analito(s) pela técnica de extração em fase 

sólida (SPE). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A SPE tem sido frequentemente empregada em conjunto com os métodos 

cromatográficos.  Inicialmente, a SPE possibilitou a quantificação de contaminantes 

ambientais em conjunto com a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

(GC-MS, em inglês).  Essa união foi importante porque é possível reduzir significativamente 

o efeito da matriz durante a análise, o que possibilita a determinação dos analitos em 

concentrações muito baixas.  Entretanto, a análise destes contaminantes por cromatografia 

gasosa frequentemente requer etapas de derivatização.  Para contornar este problema, muitos 

trabalhos foram desenvolvidos associando-se a SPE à cromatografia líquida (SPE-HPLC), 

pois, neste caso, a amostra não precisa ser derivatizada (TERNES, 2001). 

Atualmente, os métodos SPE-HPLC-MS são amplamente empregados para a análise 

de contaminantes ambientais de diversas classes (fármacos, produtos de cuidado pessoal, 

pesticidas, plastificantes etc.), pois a maior vantagem destes métodos é a detecção dos analitos 

em concentrações muito baixas.  Esta técnica tem possibilitado uma avaliação mais precisa da 

qualidade dos corpos d’água e os efeitos destes compostos nos organismos 

vivos(PETROVIC; GONZALEZ; BARCELÓ, 2003). 

O monitoramento de fármacos nas águas superficiais é importante porque tem 

mostrado que as ETE são deficientes na remoção destes contaminantes.  Os efeitos deletérios 
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desses compostos na saúde humana ainda não estão claros, porém sabe-se que afetam o 

ecossistema aquático.  Estas informações têm auxiliado o desenvolvimento de novos 

processos de tratamento de efluentes capazes de degradar os fármacos e outros contaminantes 

emergentes.  Paralelamente, esta discussão a respeito da presença destes contaminantes no 

ambiente também tem contribuído com a atualização dos padrões de qualidade da água, por 

exemplo, na Europa (GÓMEZ et al., 2006). 
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2.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta etapa foi desenvolver e validar um método analítico para a 

quantificação dos fármacos em esgoto sanitário.  Para isto, os seguintes objetivos específicos 

foram definidos: 

 

 Definir as melhores condições para a separação cromatográfica dos fármacos; 

 Definir a melhor fase para a extração dos fármacos do esgoto sanitário; 

 Definir as melhores condições de operação do espectrômetro de massas;  e 

 Validar o método proposto. 
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.3.1 Estratégia experimental 

Os fármacos são encontrados em baixas concentrações no esgoto sanitário, além 

disso, esta matriz é uma mistura de diversos compostos orgânicos e inorgânicos, os quais 

interferem na quantificação daqueles contaminantes emergentes. Uma vez que os processos 

de tratamento estudados neste projeto pretendem simular tais condições, iniciou-se pelo 

desenvolvimento do método para a quantificação dos fármacos em baixa concentração no 

esgoto sanitário, o qual compreendeu uma etapa de extração e pré-concentração dos analitos.  

O processo de separação cromatográfica foi desenvolvido utilizando-se um cromatógrafo a 

líquido de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (HPLC-DAD), pois, nesta etapa, 

não havia a necessidade de se utilizar os fármacos em concentrações muito baixas (g L
1

), o 

que reduziu o custo por análise, quando comparado à detecção por espectrometria de massas. 

A extração em fase sólida foi a técnica utilizada para a extração e a pré-concentração 

dos analitos.  Nesta etapa, testou-se a capacidade de extração de diferentes cartuchos e a 

composição do eluente.  Definidas as condições cromatográficas e o procedimento de 

extração, deu-se início ao desenvolvimento do método de quantificação utilizando-se um 

HPLC acoplado a um espectrômetro de massas híbrido do tipo QTrap (HPLC-MS/MS).  

Foram definidas as condições de fragmentação para a construção das curvas analíticas.  Em 

seguida, iniciou-se a operação do reator biológico. 

Os fármacos utilizados nesta Tese (Tabela 2.1) foram adquiridos em uma farmácia de 

manipulação localizada na cidade de São Carlos/SP, todos com pureza superior a 99%, 

conforme certificados de análise dos distribuidores. Optou-se por este fornecedor devido a:(i) 

baixo custo (por exemplo, a Sinvastatina foi adquirida por R$ 2,00 g
−1

, enquanto a da Sigma-

Aldrich custaria R$ 2.680,00 g
−1

);  e (ii) os experimentos de degradação demandariam grande 

quantidade de fármacos. 
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Tabela 2.1 – Estruturas químicas, identificação e informações dos fármacos utilizados como compostos-alvo no 

desenvolvimento desta Tese. 

Estrutura Identificação CAS MM Sol. pKa* 

 

ASA 50-78-2 180,16 5.295 3,41 

 

ATN 29122-68-7 266,34 685,2 9,67 

 

DCF 15307-79-6 296,15 4,518 4,0 

 

RNT 66357-59-3 314,40 24.660 7,80 

 

SVT 79902-63-9 418,57 0,7653 14,91 

MM = massa molar, em g mol
−1

. 

Sol. = solubilidade em água a 25ºC, em mg L
−1

.Valor estimado com EPISuite
TM

 (USEPA). 

*Valor estimado com ChemAxon (http://www.chemaxon.com). 

ASA = ácido acetilsalicílico; ATN = atenolol; DCF = Diclofenaco; RNT = Ranitidina; SVT = Sinvastatina. 

 

 

Uma solução-estoque dos fármacos na concentração de 1,0 g L
1

foi preparada em 

metanol e conservada por 30 dias em frascos de vidro âmbar a 20ºC.  Essa solução foi 

apropriadamente diluída com solução aquosa de metanol a 50% em volume e utilizada no 

desenvolvimento do método cromatográfico.  A água utilizada nestes experimentos foi obtida 

de um sistema de purificação Milli-Q
®
 (Millipore). Todos os resíduos gerados foram 

segregados adequadamente e encaminhados ao Laboratório de Resíduos Químicos da USP de 

São Carlos, o qual é responsável pela destinação final dos mesmos. 
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2.3.2 Condições cromatográficas para a separação dos analitos 

A determinação dos fármacos no esgoto sanitário foi feita por cromatografia líquida 

de alta eficiência com detecção por espectrometria de massas sequencial (HPLC-MS/MS, em 

inglês). Entretanto, em uma primeira etapa do desenvolvimento do método, as condições de 

separação dos fármacos foram estudadas em um cromatógrafo a líquido de alta eficiência com 

detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD, em inglês), disponibilizado pela Profa. Dra. Eny 

Maria Vieira, modelo Agilent Technologies 1200 Series, o qual é composto por uma bomba 

quaternária G1311A, injetor automático ALS G1329A, compartimento de coluna com 

controle de temperatura G1315A e detector de arranjo de diodos G1315D. Uma coluna 

modelo Luna C18 (tamanho de poro = 100 Å;  tamanho de partícula= 3,0 µm; dimensões 

=150 ×3,0 mm; Phenomenex) foi utilizada como fase estacionária. Foram estudadas diversas 

composições de fase móvel a partir de metanol (Panreac), acetonitrila (Panreac), ácido acético 

(Panreac) e acetato de amônio (J.T. Baker), todos de grau HPLC.  As separações foram 

avaliadas pela resolução entre os analitos e pelo tempo total de análise. 

2.3.3 Extração e pré-concentração dos analitos 

Inicialmente foram testadas fases (adsorventes) para SPE de três fabricantes 

diferentes (Tabela 2.2), cedidas pelo Prof. Dr. Álvaro José dos Santos Neto.  Cada cartucho 

foi montado para conter 100 mg da fase.  Para isto, filtros de polietileno (20 µm) foram 

adequadamente encaixados no fundo dos tubos de polipropileno (grau médico) com volume 

total de 5mL.Em seguida, a fases foram adicionadas aos tubos e um segundo filtro de 

polietileno foi encaixado para fixar o leito.  Um bastão de vidro foi utilizado para compactar 

adequadamente a fase entre os filtros de polietileno de forma que o leito ficasse o mais 

homogêneo possível, resultando em cartuchos semelhantes aos da Figura 2.1. 
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Tabela 2.2 – Características das fases (poliestireno modificado) utilizadas nos testes preliminares para a 

extração em fase sólida. 

Parâmetros 
Chromabond

®
 HR-X 

(Macherey-Nagel) 

Strata™-X 

(Phenomenex) 

Supel™-Select HLB 

(Suplico) 

Modificador divinilbenzeno N-vinil-2-pirrolidona não encontrado 

pH de trabalho 1-14 1-14 0-14 

Partícula (µm) 85 33 55-60 

Área superficial (m
2
 g

−1
) 1.000 800 400-410 

 

 

Para se verificar a eficiência da extração de cada uma das fases, uma solução aquosa 

dos fármacos contendo 0,5 mg L
−1

de cada (pH = 2,0, ajustado com H2SO4) foi injetada no 

HPLC-DAD e as áreas dos picos foram consideradas como sinais-referência. Utilizando-se 

um manifold a vácuo, a mesma solução de fármacos foi utilizada para a extração com os 

diferentes cartuchos, cujo procedimento compreendeu as seguintes etapas: 

 

 Condicionamento com 2,0 mL de metanol seguido de 2,0 mL
2
 de solução aquosa de ácido 

fórmico a 0,1% em volume (pH = 2,7); 

 Adição de 3,0 mL da solução contendo os fármacos (amostra); 

 Lavagem com 2,0 mL de solução aquosa de ácido fórmico a 0,1% em volume;  e 

 Eluição com 3,0 mL de solução aquosa de metanol1a 50% em volume. 

 

Os eluatos foram homogeneizados, filtrados (membrana PVDF 0,2 µm),injetados no 

HPLC-DAD e as áreas dos picos foram comparadas às dos sinais-referência.  As médias 

aritméticas e os desvios-padrão das réplicas foram obtidos e os coeficientes de variação foram 

calculados para que as diferentes fases pudessem ser comparadas. 

  

                                                 

2
Manteve-se, sempre, um residual da solução de ácido fórmico de aproximadamente 2 mm acima do disco 

superior de polietileno do cartucho.  Este procedimento contribui para que a extração tenha boa repetibilidade, 

uma vez que se diminui a formação de caminhos preferenciais na eluição da amostra.  
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2.3.4 Quantificação dos fármacos por SPE-HPLC-MS/MS 

Com as condições cromatográficas e de extração definidas, as condições de 

ionização foram estudadas em um espectrômetro de massas modelo ABSCIEX QTrap 5500, 

disponibilizado pelo Prof. Dr. Marcelo Zaiat. Nesta etapa, a solução-estoque de fármacos 

mais o padrão interno, carbamazepina-d10 (CBZ-d10),foi apropriadamente diluída na fase 

móvel e, por meio de infusão direta, determinaram-se os parâmetros de operação do 

espectrômetro para cada transição.  Em seguida, os parâmetros da fonte de íons foram 

determinados por análise em fluxo (FIA, em inglês) utilizando-se um cromatógrafo a líquido 

modelo Agilent Technologies 1220 equipado com uma bomba quaternária 1260 Infinity, 

injetor automático 1260 Infinity e um compartimento de coluna com controle de temperatura 

1290 Infinity.  O método de quantificação dos fármacos foi validado avaliando-se a faixa 

linear, precisão intra e interdia, limites de detecção e de quantificação e recuperação. 
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2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.4.1 Método cromatográfico 

2.4.1.1 Escolha da fase estacionária 

Embora a quantidade de analitos seja relativamente pequena, optou-se por uma 

coluna de 150 mm de comprimento, pois a separação pode ser influenciada pela 

complexidade da matriz, prejudicando a quantificação nos primeiros minutos de eluição 

devido à possível presença de muitos compostos altamente polares. Outro quesito considerado 

foi a geração de resíduos, a qual se procurou minimizar. Sendo assim, optou-se por uma 

coluna do tipo narrowbore com diâmetro interno de 3,0 mm e vazão típica na faixa de 

0,2−2,0 mL min
1

 (LANÇAS, 2009). 

A fase estacionária foi escolhida considerando-se as propriedades dos compostos-

alvo, bem como as dos possíveis produtos de biodegradação. Conforme os dados da Tabela 

2.1, nota-se que os compostos-alvo são facilmente solubilizados em água, exceto a SVT. 

Considerando-se ainda que a etapa anaeróbia do processo biológico de tratamento proposto 

compreende mecanismos de redução que podem favorecer a produção decompostos mais 

hidrofóbicos, optou-se pela fase estacionária polimérica octadecilsilano (C18). Apesar de esta 

fase ser destinada à separação de compostos com baixa polaridade, ela apresenta grande 

versatilidade porque também separa analitos mais polares quando são adicionados 

modificadores na fase móvel (LANÇAS, 2009). 

O tamanho das partículas escolhido para a fase estacionária foi de 3,0 µm porque 

quanto menor a partícula, maior a transferência de massa entre as fases estacionária e móvel, 

obtendo-se, consequentemente, melhor eficiência na separação. Além disso, partículas 

menores têm grande influência no tempo total da análise conforme observado por Chen e 

Horvath (1995), como mostrado na Equação 2.1, onde tR (s) é o tempo de retenção, k’ é o fator 

de retenção, N é o número de pratos teóricos, h (cm) é a altura do prato reduzida, Dm (cm
2
 s

−1
) 
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é o coeficiente de difusão da fase móvel, µ (cm s
−1

) é a velocidade linear e dp (µm) é o 

diâmetro da partícula. 

 
tR=

(1+k')∙N∙h∙dp
2

Dm∙μ
 (2.1) 

Embora existam partículas menores, o tamanho escolhido é adequado para o 

comprimento da coluna (150 mm), pois, neste caso, partículas menores do que 3,0 µm 

aumentariam muito a pressão no sistema e seriam incompatíveis com os cromatógrafos 

utilizados nesta Tese. 

2.4.1.2 Escolha da fase móvel 

Acetonitrila (ACN) e metanol (MeOH) são os solventes orgânicos mais usados em 

cromatografia de fase reversa.  Sendo assim, foram estudadas misturas de diversas 

composições com ácido acético (HOAc) ou acetato de amônio (NH4OAc), uma vez que os 

fármacos utilizados neste projeto possuem constantes de ionização muito distintas (Tabela 

2.1), o que dificulta a escolha direta de uma fase móvel. Após o início dos testes com MeOH, 

nos foi informado pelos usuários do espectrômetro de massas que a ionização com este 

solvente (no QTrap 5500) estava fornecendo sinais muito baixos para diversas classes de 

compostos enquanto que com ACN os sinais eram mais intensos.  Portanto, decidiu-se parar 

os testes com MeOH, pois o método a ser desenvolvido deveria ter alta sensibilidade para se 

detectar os fármacos em concentrações na ordem de ng L
–1

. 

Os fármacos usados foram ASA, ATN, DCF e SVT, conforme a proposta inicial, e as 

primeiras composições de fase móvel avaliadas foram ACN:HOAc aquoso a 0,1% em volume 

(pH 3) e ACN:NH4OAc aquoso a 5 mmol L
–1

 (pH 6), ambas na proporção de 50:50 em 

volume e com eluição em modo isocrático (Figura 2.2). 

  



48 

 

 

Figura 2.2 – Influência do pH na separação de ácido acetilsalicílico (ASA), atenolol (ATN), diclofenaco (DCF) 

e sinvastatina (SVT) com eluição em modo isocrático. Temperatura = 40ºC;  vazão = 0,5 mL min
–1

;  

e  λ = 235 nm. 

 

 

 

Inicialmente pode-se notar que a proporção de ACN na fase móvel é alta para a 

eluição de ASA e ATN, pois estes fármacos coeluíram no volume morto. Com relação ao pH, 

nota-se que a variação de 3 para 6 não provoca grandes alterações nos tempos de retenção do 

DCF e SVT.  Contudo, em pH 3, o pico do DCF apresenta um ombro que pode ser referente à 

forma ionizada deste fármaco, pois seu valor de pKa é próximo do pH da fase móvel.  Em 

ambas as condições, o longo tempo para a eluição da SVT causou o aparecimento de cauda, 

deixando o pico muito assimétrico. 

Considerando-se que (i) a proporção de ACN deve ser menor para que o ASA e o 

ATN apresentem alguma retenção na coluna e (ii) deve ser maior para diminuir o tempo de 

retenção da SVT, optou-se pela eluição em modo gradiente.  Nesta etapa, uma solução 

contendo apenas ASA e ATN foi injetada e os fármacos foram eluídos em modo isocrático 

com diferentes proporções de ACN (Figura 2.3) para que se determinassem as condições 

iniciais do gradiente. 
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Figura 2.3– Influência da porcentagem de acetonitrila na separação de ácido acetilsalicílico (ASA) e atenolol 

(ATN) com eluição em modo isocrático. Temperatura = 40ºC;  vazão = 0,5 mL min
–1

;  e λ = 235 nm. 

  

 

 

A porcentagem de ACN alterou os tempos de retenção do ASA apenas na fase móvel 

contendo HOAc, possivelmente devido à formação do fármaco protonado. Entretanto, este 

analito teve pouca retenção na coluna mesmo quando a concentração de ACN foi de 10% em 

volume. Já o ATN não apresentou retenção em nenhuma das condições. Sendo assim, 

decidiu-se verificar o efeito da vazão na separação destes dois fármacos com fase móvel 

composta de ACN:HOAc aquoso a 0,1% em volume, na proporção 10:90 em volume (Figura 

2.4). 

O ATN não apresentou retenção na coluna e o tempo de retenção do ASA 

praticamente não foi alterado com a diminuição da vazão (Figura 2.4). Uma alternativa 

adotada por alguns pesquisadores (TERNES, 2001; CASTIGLIONI et al., 2005)foi começar a 

eluição destes fármacos com 100% de fase aquosa, mas este procedimento não foi adotado 

porque causaria colapso da fase estacionária polimérica C18, uma vez que esta não apresenta 

qualquer afinidade com a água. Além disso, este tipo de procedimento pode resultar em perda 

da eficiência da coluna, causando alargamento dos picos.  Portanto, optou-se por substituir os 

fármacos ASA e ATN pela RNT, que é um fármaco da classe dos antiúlcerosos.                        
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A RNT também é muito utilizada e pode ser encontrada no esgoto sanitário em concentrações 

da ordem de µg L
–1

 (CASTIGLIONI et al., 2005). 

 

Figura 2.4 – Efeito da vazão na separação de ácido acetilsalicílico (ASA) e atenolol (ATN) com eluição em 

modo isocrático.  Temperatura = 40ºC;  vazão = 0,2 mL min
–1

;  e  λ= 235 nm. 

 

 

 

Conforme observado por Castiglioni et al. (2005), a RNT também apresenta pouca 

interação com a fase estacionária C18 e, a partir dessa informação, decidiu-se injetar uma 

solução contendo apenas RNT, eluída em modo isocrático com ACN:HOAc aquoso a 0,1% 

em volume e ACN:NH4OAc aquoso a 5 mmol L
–1

 na proporção 10:90 em volume (Figura 

2.5). O DCF e a SVT não foram testados nessa condição porque, conforme resultados 

anteriores, estes fármacos aumentarão seus tempos de retenção quando a concentração de 

ACN for menor que 50% em volume. 
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Figura 2.5 – Efeito do pH na retenção da ranitidina (RNT) eluída em modo isocrático. Temperatura = 40ºC;  

vazão = 0,5 mL min
−1

;  e λ = 235 nm. 

 

 

 

O uso de HOAc aumenta o tempo de retenção da RNT e forma um ombro;  com 

NH4OAc, o sinal observado é mais simétrico. O tempo de retenção da RNT é um fator 

importante por ser este o primeiro analito a ser eluído.  Portanto, com a finalidade de 

minimizar o efeito dos compostos mais polares da matriz, optou-se por deslocar o tempo de 

retenção do primeiro analito (RNT) para que seja eluído a partir de 5 min, como mostrado na 

Figura 2.5, pois a oxidação da matéria orgânica durante os tratamentos propostos produz 

ácidos orgânicos de cadeia curta. Estes produtos de biodegradação são muito polares e 

apresentam pouca retenção na fase estacionária C18, sendo eluídos no início do processo de 

separação cromatográfica. 

Como a RNT já é eluída em tempo adequado, optou-se por iniciar o gradiente com 

ACN:NH4OAc aquoso a 5 mmol L
–1

na proporção de 10:90 em volume. O acetato de amônio 

foi escolhido porque não foi observada a formação de ombros quando o mesmo compõe a fase 

móvel.  Após testar diversos gradientes, observou-se que, quando a coluna era condicionada 

com uma solução 10:90em volume de ACN:NH4OAc aquoso a 5 mmol L
–1

e a vazão era de 

0,5 mL min
–1

, as mudanças feitas na fase móvel, no software, tinham efeito na coluna após 

aproximadamente 5 min.  Sendo assim, utilizou-se um gradiente linear (Figura 2.6) cuja etapa 

final foi para condicionar a coluna para a próxima análise. 
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Figura 2.6 – Separação dos fármacos ranitidina (RNT), diclofenaco (DCF) e sinvastatina (SVT) eluídos em 

gradiente linear de ACN e NH4OAc 5,0 mmol L
–1

.  Temperatura = 40ºC;  vazão = 0,5 mL min
−1

;  e 

λ = 235 nm. 

 

 

O gradiente proposto eluiu os fármacos com picos simétricos e com base estreita.  

Além disso, o tempo total de análise foi reduzido pela metade, quando comparado à eluição 

no modo isocrático.  A resolução (RS) entre os picos (Tabela 2.3) foi calculada pela Equação 

2.2 dividindo-se a diferença entre os tempos de retenção dos picos de dois analitos (t2 - t1) 

pela média aritmética de suas larguras (
w1 + w2

2
)(SNYDER; KIRKLAND; GLAJCH, 1997): 

 

 
RS=2∙

(t2-t1)

(w1+w2)
 (2.2) 

 

Tabela 2.3– Parâmetros obtidos na eluição da ranitidina (RNT), diclofenaco (DCF) e sinvastatina (SVT) em 

gradiente linear de ACN e NH4OAc 5,0 mmol L
–1

.  Temperatura = 40ºC;  vazão = 0,5 mL min
−1

;  e 

λ = 235 nm. 

Analito 
Tempo de retenção 

(min) 

Largura da base 

(min) 
Resolução 

RNT 4,96 0,25  

DCF 5,87 0,30 3,3 (RNT/DCF) 

SVT 9,03 0,35 9,7 (DCF/SVT) 
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Nota-se que a resolução entre o DCF e a SVT é muito maior do que o ideal, ou seja, 

~2,0 (LANÇAS, 2009), porém não é possível aumentar a força da fase móvel sem que o 

tempo de retenção da RNT seja diminuído.  O aumento da vazão depois da eluição da RNT 

poderia diminuir o tempo de retenção da SVT. Para testar esta hipótese, utilizou-se um 

gradiente linear de vazão de 0,5 a 1,0 mL min
−1

 (de 5,0 a 9,0 min), sem alterar o gradiente da 

fase móvel;  entretanto, a diminuição no tempo de retenção da SVT foi desprezível. Variações 

na temperatura (30 a 45ºC) também não tiveram efeito significativo na separação dos 

fármacos;  optou-se então por fixá-la em 40ºCpara se evitar a interferência das variações da 

temperatura ambiente. 

2.4.2 Preparo de amostra 

As amostras a serem analisadas por HPLC-MS/MS devem estar limpas o suficiente 

para se evitar a perda da sensibilidade devido à supressão iônica, que neste caso é o principal 

efeito de matriz, uma vez que os fármacos serão determinados em esgoto sanitário 

(PETROVIC; GONZALEZ; BARCELÓ, 2003).  Portanto, para aumentar a sensibilidade na 

determinação dos analitos, utilizou-se a técnica de SPE para a limpeza e concentração dos 

mesmos. Inicialmente, avaliou-se a recuperação dos fármacos em diferentes cartuchos de SPE 

(Tabela 2.4). 

Nessa etapa, adotou-se um procedimento geral de extração, não sendo avaliado o 

fator de concentração.  Destaca-se que solução aquosa de ácido fórmico a 0,1% em volume 

foi utilizada nesta etapa devido aos pKa dos analitos, pois nestas condições (pH = 2,7), os 

fármacos apresentam melhor interação com as fases testadas, uma vez que se encontram na 

forma protonada (Tabela 2.1). 

Os melhores resultados foram obtidos com a fase Strata™-X, que apresentou menor 

coeficiente de variação e recuperação maior que 69% para todos os fármacos.  As 

composições diferentes das fases certamente têm grande efeito na eficiência de extração.  

Contudo, a Strata™-X possui as menores partículas em comparação com as outras fases 

testadas (Tabela 2.2) e isto pode ter contribuído com o processo de extração, pois aumenta a 

superfície de contato com o analito.  O tamanho das partículas também pode ter favorecido a 
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fase Strata™-X com relação à repetibilidade, pois os desvios-padrão entre as réplicas são 

baixos e isto pode ser reflexo da melhor compactação no cartucho. 

 

Tabela 2.4 – Valores (%) de recuperação (R), média aritmética (x̅), desvio-padrão (s) e coeficiente de variação 

(CV) obtidos para a extração de ranitidina (RNT), diclofenaco (DCF) e sinvastatina (SVT) 

utilizando-se as fases Chromabond
® 

HR-X (CB), Strata™-X (SX) e Supel™-Select HLB (SS).  

Ensaios em triplicata. 

Fase 

RNT DCF SVT 

R x̅ s CV R x̅ S CV R x̅ s CV 

CB 34,7 21,4 10,0 46,7 77,1 50,6 2,9 5,7 92,2 55,8 1,8 3,2 

SX 87,7 54,1 2,7 4,9 69,1 45,3 2,4 5,3 95,0 57,5 2,9 5,0 

SS 86,5 53,4 9,9 18,5 55,2 36,2 3,8 10,5 98,8 59,8 3,0 5,0 

 

2.4.3 Método SPE-HPLC-MS/MS 

O modo de aquisição e varredura das massas escolhido foi o de monitoramento de 

reações múltiplas (MRM), o qual é amplamente empregado para a quantificação de 

compostos em concentrações muito baixas em matriz complexa, pois monitora fragmentos 

específicos (PETROVIC et al., 2005). Nos experimentos de MRM, uma solução dos fármacos 

na fase móvel foi injetada no espectrômetro de massas e os analitos foram fragmentados. 

Inicialmente, fez-se uma varredura na faixa de 1 a 300 V para a determinação do potencial de 

desagregação (DP) que produziria o sinal mais intenso de cada analito. 

Em seguida, os fármacos foram fragmentados e os produtos mais intensos, com massa 

molar maior que 100 Da, foram selecionados.  Fez-se uma varredura de energia de colisão 

(CE) e potencial de saída (CXP) para as transições obtidas na etapa anterior nas faixas de 5 a 

130 eV e 0 a 55 V, respectivamente. Após definir estes parâmetros, as transições mais 

intensas para cada fármaco foram obtidas (Tabela 2.5), corroboradas pelos trabalhos de Zhao, 

Yang e Rogers (2002), Petrovic et al. (2005) e Varga et al. (2011).  Estas informações foram 

utilizadas na simulação do método cromatográfico para o ajuste dos parâmetros da fonte e do 

gás. 
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Tabela 2.5– Condições de fragmentação, transições monitoradas para cada fármaco e para o padrão interno. 

Analito 

(massa molar, Da) 
DP (V) Produto (Da) CE (eV) CXP (V) 

RNT (315) 56 

102 45 16 

125 37 22 

130 33 22 

176 23 10 

270 17 12 

DCF (296) 46 

149 27 22 

151 85 10 

205 13 12 

214 47 10 

250 19 12 

SVT (436) 36 

199 21 10 

225 33 12 

243 23 12 

285 19 14 

419 11 18 

CBZ-d10 (247) 23 204 15 12 

 

 

A eluição dos fármacos foi feita em modo gradiente, no qual a concentração de ACN 

variou de 10 a 100% em volume. O ideal seria avaliar os parâmetros da fonte e de gás nas 

proporções exatas dos solventes nos tempos de retenção de cada fármaco, porém optou-se por 

avaliar tais parâmetros com os fármacos em uma solução de ACN:NH4OAc 5,0 mmol L
–1

 na 

proporção de 50:50 em volume. 

Foram escolhidas as três transições mais intensas de cada fármaco:  315/102, 315/130 

e 315/176 para RNT; 296/149, 296/205 e 296/214 para DCF;  436/199, 436/285 e 436/419 

para SVT.  Os valores em estudo neste experimento foram:  12, 15 e 20 psi para a cortina de 

gás (CUR); 4.000, 4.500, 5.000 e 5.500 V para a voltagem do spray (IS);  500, 550, 600, 650 

e 700ºC para temperatura (TEM); e 40, 45 e 50 psi para os gases de aquecimento (GS1) e 

nebulização (GS2).  A Tabela 2.6 mostra as melhores condições encontradas. 
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Tabela 2.6 – Melhores valores encontrados para os parâmetros da fonte e gás para a quantificação dos fármacos 

por SPE-HPLC-MS/MS. 

Parâmetro Valor 

Cortina de gás (CUR) 15 

Voltagem do spray (IS) 4.000 

Temperatura (TEM) 700 

Gás de aquecimento (GS1) 40 

Gás de nebulização (GS2) 50 

 

 

O método de quantificação por SPE-HPLC-MS/MS foi validado considerando-se a 

linearidade, precisão intra e inter dias, limites de detecção e de quantificação e a recuperação.  

A faixa linear de aplicação do método foi avaliada por meio das curvas de calibração (Figura 

2.7) com padrão interno (PI) construídas com cinco níveis de concentração dos fármacos. Os 

níveis inferiores, superiores e central foram feitos em quintuplicata e os demais em triplicata.  

O PI foi adicionado para uma concentração final de 250 ng L
−1

.  Tais curvas foram 

construídas utilizando-se o software OriginPro 8. 

Verificou-se, por meio de uma análise de variância, que o ajuste está adequado a um 

nível de 5% de significância (Tabela 2.7).  A análise dos resíduos também mostrou que os 

dados são homoscedásticos, ou seja, a variância não é significativamente afetada pelos 

diferentes níveis de concentração dos fármacos (ALMEIDA; CASTELO-BRANCO; 

FALCÃO, 2002).  Sendo assim, o uso de ajustes matemáticos (calibração ponderada) não foi 

necessário para a quantificação dos analitos. 
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Figura 2.7 – Curvas de calibração com padrão interno (PI) e respectivos resíduos (valor observado menos o 

predito) para ranitidina (RNT), diclofenaco (DCF) e sinvastatina (SVT). 

  

  

  

 

As precisões intra e interdias foram avaliadas por meio do desvio-padrão relativo 

(DPR) entre as análises.  No caso da precisão intradias, cinco réplicas de amostras com o 

nível central de concentração de cada analito mais as triplicatas das amostras nos outros níveis 

foram analisadas no mesmo dia e o DPR máximo observado foi de 8,13%.  Com relação à 

precisão interdias, amostras nos diferentes níveis de concentração foram analisadas em cinco 

dias e o DPR máximo observado foi de 9,66%.  Portanto, de acordo com as recomendações da 
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Resolução nº 899 da ANVISA (BRASIL, 2003), o método é preciso porque os DPR são 

menores do que 20%. 

O limite de detecção (LD) foi determinado como um sinal analítico com altura de 

pico três vezes maior que o sinal do ruído e o limite de quantificação (LQ) foi o primeiro 

ponto das curvas de calibração, sempre com altura do pico maior que dez vezes o sinal do 

ruído (Tabela 2.7).Os valores de LD e LQ obtidos são adequados porque se poderia observar 

mais de 99% de degradação dos fármacos pelos processos estudados nesta Tese. 

Para se avaliar a recuperação absoluta do método, compararam-se os sinais analíticos 

de amostras preparadas em água ultrapura e amostras extraídas do esgoto sanitário simulado 

(descrito no Capítulo 3).  Foram avaliados todos os níveis de concentração das curvas de 

calibração.  Destaca-se que todos os procedimentos envolvidos na etapa de extração foram 

considerados como, por exemplo, filtração da amostra em membrana de fibra de vidro de 1,2 

µm antes da SPE e filtração do extrato em membrana PVDF 0,2 µm depois da SPE.  A média 

da recuperação foi semelhante à observada na etapa de definição da fase a ser utilizada.  

Optou-se por cartuchos com 100 mg da fase Strata™-X, pois seria possível concentrar a 

amostra até dez vezes. 

 

Tabela 2.7 – Valores obtidos na validação do método SPE-HPLC-MS/MS para a determinação de ranitidina 

(RNT), diclofenaco (DCF) e sinvastatina (SVT). 

Analito R
2
 SR (%) LD (ng L

−1
) LQ (ng L

−1
) R (%) 

RNT 0,9982 0,055 10 50 86 

DCF 0,9942 0,104 15 50 73 

SVT 0,9963 0,056 50 200 94 

R
2
 = coeficiente de determinação;  SR = soma dos resíduos;  LD = limite de 

detecção;  LQ = limite de quantificação;  R = recuperação. 
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2.5 CONCLUSÕES 

Nesta etapa do projeto foi possível desenvolver um gradiente de eluição adequado 

para a separação dos analitos. Embora não tenha sido possível continuar os estudos com ATN 

e ASA devido às suas características polares, a substituição pela RNT é válida, uma vez que 

este fármaco é amplamente utilizado. 

Definiu-se um procedimento eficiente para a extração dos fármacos do esgoto 

sanitário utilizando uma fase de SPE três vezes mais barata do que a usual (Oasis HLB, 

Waters).  Além do custo reduzido, o fornecedor dos cartuchos Strata™-X sempre tiveram o 

produto para pronta entrega, diferentemente dos fornecedores da Waters que precisariam 

importar a cada pedido. 

Encontraram-se os parâmetros adequados para a fragmentação dos fármacos no 

espectrômetro de massas.  A SVT foi o único fármaco com uma fragmentação um pouco 

deficiente devido à instabilidade dos íons formados naquelas condições, porém tais condições 

não afetam o desenvolvimento desta Tese. 

O método SPE-HPLC-MS/MS desenvolvido pôde ser validado para a quantificação 

dos fármacos em esgoto sanitário.  O método é adequado porque permite observar mais de 

99% de degradação dos fármacos pelos processos biológicos e oxidativos avançados 

estudados nesta Tese. 
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DEGRADAÇÃO DE FÁRMACOS POR PROCESSOS BIOLÓGICOS 
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3.1 INTRODUÇÃO 

Os processos biológicos têm sido estudados com relação à remoção de compostos 

sintéticos (LANGENHOFF et al., 2013;  SALGADO et al., 2012;  MASCOLO et al., 2010;  

OLIVEIRA; SANTOS-NETO; ZAIAT, 2016), uma vez que muitos dos processos químicos 

capazes de degradá-los apresentam custo elevado, principalmente para países em 

desenvolvimento como o Brasil.  No que diz respeito à biodegradação de fármacos, observa-

se que os processos baseados na tecnologia de lodos ativados não têm se mostrado capazes de 

remover essa classe de compostos com menos de quinze dias de tempo de detenção hidráulica 

e concentração inicial de 1,0 µg L
−1 

(YU; BOWER; COELHAN, 2006). 

Salgado et al. (2012) também observaram que, em uma ETE operando com lodos 

ativados seguido de fotólise com luz ultravioleta, a remoção se deu principalmente pela 

biodegradação (45%);entretanto, a adsorção no lodo e a fotólise contribuíram, 

respectivamente, com 33 e 22% do processo total.  A remoção de fármacos também é 

insatisfatória em reatores anaeróbios de manta de lodo, principal tecnologia usada para 

tratamento de esgoto sanitário em países tropicais (QUEIROZ et al., 2012). 

Ambos os processos anaeróbios e aeróbios são bem estabelecidos no Brasil com 

relação ao tratamento de esgoto sanitário.  Enquanto o primeiro deles tem eficiência boa na 

remoção da matéria orgânica, o segundo é ideal quando se pretende obter efluentes com 

excelente qualidade.  Contudo, os dois tipos de processos têm vantagens e desvantagens 

(Tabela 3.1), necessitando uma avaliação crítica para o uso adequado destas tecnologias 

(CHAN et al., 2009). 

Tabela 3.1 – Comparação entre os tratamentos por processos anaeróbios e aeróbios. 

Característica Anaeróbio Aeróbio 

Remoção de matéria orgânica Alta Alta 

Qualidade do efluente Moderada Excelente 

Carga orgânica aplicável Alta Moderada 

Produção de lodo Baixa Alta 

Consumo energético Baixo Alta 

Tempo de partida Meses Semanas 

Recuperação de bioenergia e nutrientes Sim Não 

Fonte: Adaptado de CHAN et al. (2009). 
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De forma geral, os processos anaeróbios são aplicáveis a esgotos cuja DQO possa ser 

maior do que 4.000 mg L
−1

, enquanto que nos processos aeróbios este valor é menor do que 

1.000 mg L
−1

.  Outro ponto importante é o consumo energético que é muito baixo no caso dos 

processos anaeróbios em comparação com os aeróbios.  Este último utiliza a maior parte da 

energia no processo de aeração.  Por outro lado, os processos aeróbios podem remover 

eficientemente a matéria orgânica solúvel e geralmente produzem biomassa com boa 

floculação, logo, o efluente deste processo possui concentração baixa de sólidos suspensos.  

Portanto, os esgotos tratados por processos aeróbios possuem qualidade muito superior 

quando comparados aos tratados por processos anaeróbios (SANT’ANNA JUNIOR, 2010). 

Os esgotos industriais com alta concentração de DQO geralmente são tratados por 

processos anaeróbios devido à potencial geração de bioenergia associada à baixa produção de 

lodo. Contudo, os efluentes desses processos frequentemente contêm amônio e sulfeto, 

necessitando etapas de pós-tratamento.  Os efluentes de processos anaeróbios também 

possuem quantidade considerável de matéria orgânica dissolvida, possibilitando a operação 

dos processos na configuração anaeróbio-aeróbio.  Esta estratégia tem funcionado para a 

obtenção de efluentes com características adequadas, com relação aos parâmetros globais, 

para o descarte nos corpos d’água (CHAN et al., 2009). 

Muitas vantagens são somadas quando os processos anaeróbios são empregados com 

a biomassa imobilizada.  Neste caso, a concentração e o tempo de retenção celular são altos, o 

que contribui para a estabilidade do processo e aumenta as chances de degradação de 

compostos pouco biodegradados em comparação com os processos de biomassa em 

suspensão (SPEECE, 1996).  Por outro lado, tais processos continuam ineficientes quanto à 

remoção de nutrientes, que ocorre no processo aeróbio subsequente.  Ambos os processos 

podem ser operados com biomassa imobilizada, conforme mostrado por Netto e Zaiat (2012), 

e consequentemente os reatores são mais compactos e possibilitam as ETE descentralizadas.  

Esta abordagem com relação às ETE se destaca quando o efluente pode ser reutilizado.  Neste 

sentido, o acoplamento com Processos Oxidativos Avançados (POA) pode ser uma 

alternativa, pois os POA frequentemente demandam reatores muito pequenos devido às altas 

taxas de reação. 

Tendo em vista esse breve panorama, esta etapa do projeto foi dedicada à operação 

de uma configuração de reator biológico que combina os processos anaeróbio e aeróbio em 

um único reator, o que o torna atraente devido ao pequeno espaço ocupado.  Outro aspecto 
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interessante dessa configuração de reator é que se tem biomassa imobilizada, o que aumenta o 

tempo de contato entre substrato e microrganismo, favorecendo o processo de biodegradação. 

A identificação dos produtos de biodegradação é outro aspecto importante com 

relação aos processos biológicos porque ajuda a compreender as vias metabólicas utilizadas, 

bem como prever o efeito que o efluente tratado pode causar ao atingir os corpos d’água.  

Pouco se sabe sobre esse aspecto. Portanto, foi desenvolvida uma metodologia capaz de 

identificar os produtos em matriz complexa. 

Adicionalmente, Saravanane, Murthy e Krishnaiah (2001) mostraram que os 

fármacos podem diminuir a eficiência dos processos anaeróbios. No entanto, esses estudos 

foram feitos com os compostos-alvo em alta concentração (mg L
−1

) e não podem ser 

extrapolados para reatores tratando esgoto sanitário.  Sendo assim, estudou-se, por meio de 

ensaios de biodegradabilidade, o efeito dos fármacos em baixa concentração (µg L
−1

) no 

processo de biodegradação anaeróbia.  Por fim, uma avaliação do possível impacto nos corpos 

d’água foi feita com o efluente desses reatores por meio de testes de ecotoxicidade. 
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3.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta etapa foi estudar a biodegradação dos fármacos selecionados 

na etapa anterior (RNT, DCF e SVT) em condições anaeróbias e aeróbias.  Alguns objetivos 

específicos foram definidos para tal: 

 

 Dar partida em um reator anaeróbio-aeróbio, de leito fixo e fluxo ascendente, tratando 

esgoto sanitário; 

 Desenvolver uma metodologia para a identificação dos produtos de degradação biológica 

dos fármacos; 

 Avaliar o efeito dos fármacos e seus produtos de degradação sobre o processo anaeróbio; 

 Estudar a estabilidade do processo anaeróbio-aeróbio com relação à degradação dos 

fármacos durante seis meses de operação do reator de escoamento contínuo;  e 

 Avaliar o potencial ecotóxico do efluente tratado. 
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3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.3.1 Estratégia experimental 

A câmara anaeróbia do reator biológico foi inoculada e alimentada continuamente 

com esgoto sanitário, proveniente da rede coletora do município de São Carlos/SP.                     

O processo anaeróbio de tratamento foi considerado estável quando a remoção de DQO 

permaneceu aproximadamente constante.  A câmara aeróbia começou a ser alimentada com o 

efluente proveniente do processo anterior, sendo o reator operado no modo anaeróbio-aeróbio.  

Após o desenvolvimento da comunidade aeróbia na superfície do suporte e a estabilização da 

remoção de DQO pelo processo combinado, os fármacos foram adicionados na entrada do 

reator e sua remoção foi monitorada. 

Reatores anaeróbios também foram operados em bateladas sequenciais com a 

finalidade de se identificar os produtos de biodegradação dos fármacos.  Nessa etapa, a 

concentração dos fármacos foi da ordem de miligramas por litro para facilitar a identificação 

dos produtos. Um método foi desenvolvido utilizando-se um espectrômetro de massas híbrido 

do tipo QToF.  Foram estudados diferentes preparos de amostra para simplificar esse 

procedimento, possibilitando a identificação dos produtos por meio de infusão direta no 

espectrômetro. 

Durante a operação dos reatores em batelada, observou-se que a eficiência de 

remoção de DQO diminuía com o aumento da concentração dos fármacos.  Sendo assim, 

decidiu-se por quantificar esse efeito por meio de testes de biodegradabilidade em condições 

anaeróbias, nos quais a produção de metano foi utilizada como parâmetro para a comparação 

entre os lodos expostos aos diferentes fármacos. 

3.3.2 Amostragem 

A coleta e preservação das amostras é uma das etapas mais importantes quando se 

trata da análise de compostos em concentrações tão baixas como os fármacos no esgoto 

sanitário.  Portanto, optou-se pela metodologia descrita no Standard Methods for the 
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Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2005), método 1060C, para 

todas as amostragens realizadas nesta Tese. 

No caso da amostragem para análise de fármacos, os frascos de vidro borossilicato 

âmbar de volume adequado foram preparados de acordo com o seguinte procedimento: 

 Lavagem3 vezes com água potável, 1 vez com HNO37 mol L
−1

, 3 vezes com água potável, 

2 vezes com água ultrapura e 3 vezes com metanol grau HPLC. 

 Calcinação a 450ºC por 15 min. 

As amostras foram coletadas e filtradas com membrana de fibra de vidro 1,2 µm.         

O pH foi ajustado para ficar entre 1 e 2 e, em seguida, os frascos foram vedados com tampas 

de plástico e septo de PTFE.  As amostras foram armazenadas a −20ºC.  No dia anterior ao da 

análise, as amostras foram armazenadas a 4ºC para que descongelassem.  No dia da análise, 

executava-se o procedimento de preparo de amostra, conforme descrito no capítulo anterior. 

As amostragens para a determinação de DQO, sólidos, ácidos voláteis e alcalinidade 

foram feitas em frascos de plástico e os procedimentos analíticos foram executados logo em 

seguida.  Com relação às amostragens para a determinação de íons, as amostras foram 

filtradas em membrana de fibra de vidro 1,2 µm e armazenadas a −20ºC em frascos de vidro 

âmbar até o dia da análise. 

3.3.3 Métodos analíticos 

A quantificação dos fármacos em baixa concentração foi feita por SPE-HPLC-

MS/MS, conforme procedimento descrito no capítulo anterior.  A DQO foi determinada por 

espectrofotometria (método 5220D) e as análises de sólidos foram feitas por gravimetria 

(métodos 2540), ambas de acordo com os procedimentos contidos no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2005). 

O oxigênio dissolvido na câmara aeróbia do reator biológico foi quantificado 

utilizando-se um oxímetro portátil (MO-900, Instrutherm
®
).  As concentrações de nitrato, 

nitrito, amônio e fosfato foram determinadas por cromatografia de íons utilizando um 

cromatógrafo Dionex (ICS 5000) equipado com detector de condutividade e duas colunas 
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(IonPac AG23 Anion-Exchange e IonPac CG12ACation-Exchange), operado a 30ºC, vazão 

de 1,0 mL min
−1

.  A fase móvel para a determinação de ânions foi uma solução composta por 

Na2CO34,5 mmol L
−1

e NaHCO30,8 mmol L
−1

.  Na determinação de cátions, a fase móvel 

utilizada foi H2SO440 mmol L
−1

. 

A concentração de metano, durante os testes de biodegradabilidade, foi determinada 

com um cromatógrafo a gás (GC2014, Shimadzu) equipado com uma coluna HP-PLOT Q.  

Os ácidos voláteis foram determinados conforme Dilallo e Albertson (1961) e a alcalinidade 

conforme Ripley, Boyle e Converse (1986). 

3.3.4 Reator anaeróbio-aeróbio de escoamento contínuo alimentado com esgoto sanitário 

O reator anaeróbio-aeróbio, de leito fixo e fluxo ascendente (Figura 3.1a) foi 

operado na Área 2 do Campus da USP de São Carlos (Figura 3.1b), onde existe a captação de 

esgoto sanitário proveniente dos bairros adjacentes.  Apenas os sólidos grosseiros foram 

removidos por um sistema de gradeamento e, em seguida, o esgoto era bombeado para um 

reservatório de 1.000 L, que alimentava os reatores. 

 

Figura 3.1  (A) Detalhes do reator utilizado no tratamento biológico do esgoto sanitário. (B) O reator foi 

operado na área de reatores-piloto do Laboratório de Processos Biológicos, localizado na Área 2 

do Campus da USP de São Carlos. 
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O leito do reator foi composto por dois materiais-suporte para o crescimento dos 

microrganismos: argila expandida (granulometria média de 10 ± 5 mm) na primeira câmara 

anaeróbia;  e cubos de espuma de poliuretano (densidade aparente de 23 kg m
3

, tamanho de 

poro de 543 ± 154 µm, área superficial de 43,8 m
2
g
1

 e aresta de 1 cm) nas câmaras 

superiores (Figura 3.2).  A argila expandida foi usada na primeira câmara por favorecer o 

crescimento de microrganismos acidogênicos (ORTEGA et al., 2001) que produzem os 

substratos para a comunidade microbiana aderida na espuma de poliuretano, suporte que 

permite o crescimento de uma grande diversidade de microrganismos (RIBEIRO et al., 2003). 

 

Figura 3.2 – Etapas do preparo do material-suporte (espuma de poliuretano) e disposição do mesmo nas 

diferentes câmaras do reator. 

 

 

A primeira câmara anaeróbia (argila expandida) não foi inoculada previamente.  A 

segunda câmara anaeróbia foi inoculada com a biomassa de um reator anaeróbio de manta de 

lodo (UASB) em operação, tratando esgoto sanitário (ETE Piçarrão), localizado na cidade de 

Campinas/SP.  Esse procedimento consistiu em adicionar o lodo, em suspensão, mais o 

material-suporte (espuma de poliuretano) em um recipiente de 5 L e deixá-los em contato por 

2 h (temperatura ambiente = 30ºC). A biomassa fracamente aderida foi removida do suporte 

por lavagem com o próprio esgoto sanitário (ZAIAT, 1996);em seguida, a espuma inoculada 

foi colocada na segunda câmara anaeróbia do reator.  O reator foi, então, continuamente 

alimentado com esgoto sanitário e tempo de detenção hidráulica (TDH) de 18 h na primeira 
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semana, passando para 16, 14 e 12 h nas semanas seguintes.  Um perfil espacial de remoção 

de DQO foi obtido quando esse parâmetro se estabilizou na saída do reator. 

A câmara aeróbia começou a ser operada quando a remoção de DQO estabilizou-se 

nas etapas anaeróbias.  Essa câmara foi inoculada por meio da imersão do suporte (cubos de 

espuma de poliuretano) no esgoto sanitário bruto, os quais ficaram em contato por 2 h;  o 

excesso de líquido foi removido do suporte e este foi inserido na câmara aeróbia.  Essa 

câmara foi alimentada com o efluente da segunda câmara anaeróbia.  A aeração foi realizada 

com um compressor de ar usado em aquários e a concentração de oxigênio dissolvido foi 

mantida em 5,0 ± 0,4 mg L
1

. 

3.3.5 Reatores anaeróbios em batelada 

A identificação de intermediários de biodegradação em matrizes complexas, como o 

esgoto sanitário, exige diversas etapas de extração destes diferentes compostos que podem ser 

formados.  Pouco se sabe a respeito dos produtos de degradação de fármacos durante os 

processos biológicos de tratamento de esgoto sanitário.  Portanto, desenvolveu-se uma 

metodologia para este fim utilizando-se um espectrômetro de massas do tipo QToF 

(MicrOTOF-QII, Bruker Daltonics) e amostras contendo produtos de biodegradação dos 

fármacos, conforme o procedimento mostrado na Figura 3.3. 

A biomassa usada nas bateladas foi proveniente dos reatores UASB operados na ETE 

Monjolinho, da cidade de São Carlos.  Na primeira etapa, o lodo foi “lavado” com uma 

solução de nutrientes (compostos inorgânicos do esgoto simulado – Tabela 3.1) da seguinte 

forma: 

 Agitação da suspensão de lodo na solução de nutrientes por 30 min a 150 ± 2 rpm; 

 Decantação; e 

 Descarte do sobrenadante.   
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Figura 3.3 – Procedimento experimental desenvolvido para a determinação dos produtos de biodegradação de 

fármacos em condições anaeróbias:  (1) coleta, limpeza e aclimatação do lodo ao esgoto simulado 

durante 30 dias; (2) divisão do lodo em bateladas menores que foram operadas com adição de 

fármaco durante 30 dias; (3) limpeza das amostras por meio de extração em fase sólida;                  

(4) filtração das amostras em membrana 0,2 µm seguida de infusão direta no espectrômetro de 

massas; (5) identificação dos produtos por MS/MS.  CTL, RNT, DCF e SVT são:  controle, 

ranitidina, diclofenaco e sinvastatina, respectivamente. 

 

 

 

Esse procedimento foi executado cinco vezes.  A segunda etapa consistiu na 

aclimatação, durante um mês, do lodo lavado ao esgoto simulado da seguinte forma: 

 Foi montado um reator, em frasco de vidro borossilicato, contendo lodo lavado e esgoto 

simulado
3
; 

 N2 foi borbulhado na suspensão durante 5 min e o frasco foi hermeticamente fechado com 

septo de butila; 

 O reator foi mantido em câmara de agitação (150 ± 2 rpm) com temperatura controlada (30 

± 1ºC);  e 

 O reator foi operado em batelada com TDH de 48 h e tinha conexão no headspace para a 

saída do biogás
4
. 

                                                 

3
 Composição com relação ao volume total do reator: 10% de lodo lavado, 70% de esgoto simulado e 20% de 

headspace. 

4
 A conexão do reator era submersa em um reservatório com água para evitar a entrada de oxigênio.  O volume 

de água e a altura do reator e reservatório foram sempre as mesmas, garantindo a pressão constante durante todos 

os experimentos deste tipo. 
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O lodo foi considerado aclimatado quando a remoção de DQO foi constante e os 

fármacos, com os quais a biomassa entrou em contato na ETE Monjolinho, não foram 

detectados. 

Na terceira etapa, o lodo aclimatado foi dividido em 12 frascos (3 fármacos mais 1 

controle, em triplicata), nos quais foram adicionados os fármacos isoladamente e em baixas 

concentrações, exceto nos frascos identificados como “controle”.  Nessa etapa, as 

concentrações dos fármacos adicionados aumentaram a cada semana (0,05;  1,5;  3,0 e             

5,0 mg L
−1

) no período de um mês. 

 

Tabela 3.2 – Composição do esgoto simulado, DQO = 500 ± 12 mg O2 L
−1

 (TORRES, 1992). 

Composição Concentração (mg L
−1

) 

O
rg

â
n
ic

a
 

Sacarose 47,8 

Amido 149 

Celulose 47,2 

Extrato de carne 215 

Óleo de soja 51 

In
o
rg

â
n
ic

a
 

NaHCO3 728 

K2HPO4 15 

NaCl 250 

MgCl2∙6H2O 7 

CaCl2 4,5 

 

 

Depois disso, os fármacos passaram a ser adicionados apenas em 5,0 mg L
−1

 até se 

observar a estabilidade na remoção dos mesmos, a qual foi monitorada por SPE-HPLC-DAD.  

Quando isto aconteceu, as amostras foram coletadas e analisadas por infusão direta no 

espectrômetro de massas do tipo QToF. 

As amostras foram coletadas e injetadas no espectrômetro de massas, operado no 

modo fullscan.  Os espectros obtidos das amostras dos diferentes reatores (alimentados com 

diferentes fármacos) foram comparados com os do reator “controle”.  Esta estratégia 

possibilitou diferenciar os compostos provenientes da biodegradação do esgoto simulado 

daqueles formados a partir da biodegradação dos fármacos.  Os picos mais intensos dos 
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produtos de biodegradação dos fármacos foram analisados em experimentos de MS/MS e as 

estruturas foram propostas com o auxílio do software Data Analysis (Bruker). 

3.3.6 Ensaios de biodegradabilidade 

Observou-se que os fármacos afetavam o processo de degradação anaeróbia pelas 

diferenças na remoção de DQO durante os experimentos em batelada.  Portanto, optou-se por 

executar ensaios de biodegradabilidade (Figura 3.4), os quais foram expressos em termos da 

quantidade de metano produzida por grama de sólidos totais voláteis.  Esse tipo de ensaio 

mostra a influência dos fármacos na cinética de produção de metano, bem como o potencial 

máximo de produção desse gás. 

O lodo coletado na ETE Monjolinho também foi utilizado nestes experimentos.            

O procedimento adotado neste ensaio foi semelhante ao utilizado para a identificação dos 

produtos de biodegradação, exceto pela concentração dos fármacos que, para os ensaios de 

biodegradabilidade, foram adicionados sempre na concentração de 50 µg L
−1

.  Após um 

período de 5 meses de adaptação nestas condições, os ensaios de biodegradabilidade foram 

executados da seguinte forma: 

 O lodo foi adicionado ao reator seguido de purga com N2 por 5 min, sendo este vedado e 

acondicionado em câmara de agitação nas mesmas condições do ensaio por 24 h; 

 O esgoto simulado contendo o fármaco, a 50 µg L
−1

, foi adicionado ao reator com o lodo 

adaptado àquele fármaco.  Para tanto, usou-se uma seringa e, ao mesmo tempo, o gás no 

headspace do reator foi removido por uma conexão cuja saída estava submersa em água.  

Este procedimento padronizava a pressão inicial em todos os reatores; 

 Alíquotas foram retiradas do headspace em determinados intervalos de tempo e o CH4 foi 

quantificado por cromatografia gasosa; 

 Calculou-se a concentração de CH4 em relação à quantidade de sólidos totais voláteis 

(STV) e construiu-se um gráfico desta em função do tempo. 
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Figura 3.4 – Procedimento para os ensaios de biodegradabilidade: (1) o lodo aclimatado recebe a solução de 

esgoto simulado contendo o respectivo fármaco; (2) todos os reatores são acondicionados em 

câmara de agitação; (3) alíquotas são retiradas do headspace em determinados intervalos de 

tempo;  (4) o CH4 é quantificado;  e (5) calcula-se a quantidade de CH4 em função de STV e do 

tempo. 

 

3.3.7 Teste de ecotoxicidade crônica com Raphidocelis subcapitata 

Os testes com a alga R. subcapitata foram realizados no laboratório de 

ecotoxicologia no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP) sob orientação da 

Profa. Dra. Regina T. R. Monteiro.  As amostras foram sempre obtidas no dia anterior ao 

teste, a partir de reatores operados em batelada e com concentração inicial de fármacos de 1,0 

mg L
−1

 e TDH de 48 h.  As amostras eram previamente filtradas em membrana de fibra de 

vidro com porosidade de 0,7 µm, seguido de ajuste de pH para 7,0.  As amostras eram 

armazenadas e transportadas a 4ºC em frascos de vidro âmbar.  Os testes foram executados 

conforme descrito por Blaise, Forget e Trottier (2000). 
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3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.4.1 Partida do reator anaeróbio-aeróbio e degradação dos fármacos 

Os processos de degradação bioquímica requerem a adaptação da comunidade 

microbiana ao substrato. Devido à cinética de degradação anaeróbia ser lenta (em comparação 

com a aeróbia), os processos anaeróbios necessitam de um tempo maior para ocorrerem. Isso 

acontece porque os microrganismos precisam estabelecer um equilíbrio sintrófico entre as 

diferentes etapas do processo (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Sequências metabólicas e grupos envolvidos no processo de degradação anaeróbia:  1 e 2  

bactérias hidrolíticas fermentativas;  3  bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio;  4  

bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio;  5arqueas metanogênicas consumidoras de 

hidrogênio;  e  6arqueas metanogênicas acetoclásticas. 

 

 

 

A etapa crítica da degradação anaeróbia é a metanogênese, cujos microrganismos são 

sensíveis aos ácidos voláteis em concentração elevada, os quais são produzidos nas etapas de 

acidogênese e acetogênese.  Portanto, para se evitar o colapso do processo, as câmaras 

anaeróbias foram operadas com aumento gradual de carga orgânica, e para isso adotaram-se 
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TDH decrescentes:  18, 16, 14 e 12 h.  Essa estratégia fez com que a comunidade 

metanogênica se adaptasse à concentração de ácidos voláteis antes de ser submetida a 

condições mais críticas.  A mudança de TDH ocorreu a cada semana durante o primeiro mês, 

quando o sistema se mostrou estável com relação à remoção de DQO, que foi de 80 e 70%, 

em média, para DQO bruta e filtrada, respectivamente (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – Remoção de DQO durante a partida do reator em condições anaeróbias. 

 

 

 

 

Durante esse período, pH, alcalinidade (expressa em mg CaCO3 L
−1

) e ácidos 

voláteis (expressos em mg HOAc L
−1

) também foram monitorados (Figura 3.7), pois são 

parâmetros que podem mostrar algum desequilíbrio no processo.  Outra forma de se avaliar a 

estabilidade do sistema foi determinar a razão entre as alcalinidades intermediária e parcial 

(Ai/Ap) conforme proposto por Ripley, Boyle e Converse (1986). 
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Figura 3.7 – pH, ácidos voláteis, alcalinidade e Ai/Ap durante a partida do reator em condições anaeróbias.       

◊ afluente; ♦ efluente. 

  

  

 

A estratégia de se aumentar a carga orgânica gradativamente facilitou a adaptação da 

biomassa.  Isso pode ser notado pela alcalinidade que foi sempre maior no efluente, 

mostrando a conversão da matéria orgânica em CO2.  Nestas condições, a comunidade 

metanogênica conseguiu consumir os ácidos voláteis, deixando o pH do efluente maior que o 

do afluente. 

Conforme observado anteriormente (Figura 3.5), a produção de ácidos voláteis e 

CO2/HCO3

 ocorre simultaneamente ao processo de degradação anaeróbia. Portanto, a 

determinação da alcalinidade pôde ser feita em duas etapas com a finalidade de se separar o 

efeito desses compostos.  Em uma primeira etapa da titulação, determinou-se a alcalinidade 

parcial, que corresponde principalmente ao hidrogenocarbonato presente na amostra, 

enquanto que na segunda, os ácidos voláteis são titulados e representam a alcalinidade 

intermediária.  A razão entre essas duas medidas (Ai/Ap) também é usada para se avaliara 

estabilidade do processo, pois quanto mais próximo de zero, significa que os ácidos voláteis 

estão sendo consumidos e, portanto, o pH do meio não irá diminuir, o que prejudicaria 

comunidade metanogênica. 
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Observou-se, também, um aumento na concentração de ácidos voláteis no efluente 

quando o TDH diminuiu para 12 h (Figura 3.7), pois a acidogênese ocorre em velocidade 

maior do que a metanogênese.  Entretanto, nessa condição, essa última etapa da degradação 

anaeróbia não foi afetada devido ao efeito tamponante do sistema CO2/HCO3

, e isso também 

foi observado pelo parâmetro Ai/Ap. 

Com o processo estável, fizeram-se amostragens a diferentes alturas do reator a fim 

de se determinar o perfil espacial de remoção de DQO filtrada, inclusive na câmara de 

mistura, verificando-se, assim, a contribuição da biomassa suspensa (Figura 3.8).  Esta análise 

relaciona a degradação da matéria orgânica com a razão comprimento/diâmetro (L/D).  

Observou-se que a degradação ocorre principalmente na primeira parte do reator.  Entretanto, 

a remoção de DQO foi de 50% na câmara de mistura, mostrando que esse compartimento 

estava superdimensionado para o TDH de 12 h.  Para que a maior contribuição ocorresse no 

leito fixo do reator, optou-se por diminuir o TDH para 8 h. 

Os perfis espaciais sempre foram obtidos uma semana depois da alteração do TDH, 

para que o sistema pudesse se estabilizar. Quando o TDH foi de 10, 8 e 6 h, a remoção de 

DQO na câmara de mistura foi de 41, 33 e 28%, respectivamente. Além disso, com TDH =        

6 h, a remoção de DQO filtrada caiu para 59%, enquanto que com 10 e 8 h manteve-se em 

70%. Sendo assim, optou-se por construir outra câmara de mistura com a metade da altura da 

primeira, ou seja, diminuíram-se 4 cm.  Depois de uma semana de operação com um TDH =     

8 h, fez-se a amostragem novamente e, nestas condições, a remoção de DQO filtrada foi de 21 

e 71% na câmara de mistura e na saída do reator, respectivamente.  Essas condições foram 

fixadas e iniciou-se a operação da câmara aeróbia. 

 

Figura 3.8 – Perfil espacial da remoção de DQO. TDH de 12 h (câmara de mistura maior) e 8 h (câmara de 

mistura menor).  A seta destaca as amostragens na câmara de mistura. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7
0

75

150

225

300

 12 h

 8 h

D
Q

O
 f
ilt

ra
d

a
 (

m
g

 O
2
 L

-1
)

L/D



80 

 

 

Após duas semanas, o crescimento de biomassa no material-suporte estava 

visualmente homogêneo e a eficiência do processo combinado em termos de remoção de 

DQO filtrada foi de 93% (DQO residual igual a 32 ± 6 mg L
−1

). A oxidação de compostos 

nitrogenados também foi observada, sendo que na saída da câmara anaeróbia as concentrações 

de nitrato e nitrito foram 10,7 e 3,3 mg L
−1

, respectivamente.  Depois da etapa aeróbia, as 

concentrações desses ânions foram 63,0 e 12,1 mg L
−1

, respectivamente.  Outro parâmetro 

importante para o acoplamento com processos baseados na reação de Fenton é a concentração 

de fosfato, a qual era 19,3 mg L
−1

 depois da etapa anaeróbia e foi totalmente removida 

durante a etapa aeróbia. 

Com o reator estável, os fármacos foram continuamente adicionados na linha de 

esgoto sanitário que alimentava o reator de modo que a concentração na câmara de mistura 

fosse 50 µg L
−1

.  Esta concentração foi escolhida para que os compostos-alvo já presentes no 

esgoto
5
 (RNT = 88 ng L

−1
 e DCF = 126 ng L

−1
) não tivessem um efeito significativo na 

concentração inicial na entrada do reator.  Foram necessários aproximadamente 20 dias para 

que a degradação se tornasse estável, com 90, 72 e 62% de remoção de RNT, DCF e SVT, 

respectivamente (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 – Adaptação do processo anaeróbio-aeróbio durante o primeiro mês depois da adição dos fármacos a 

50 µg L
1

.  TDH da etapa anaeróbia igual a 8 h. 

 

 

 

                                                 

5
 Amostras coletadas diariamente durante 2 semanas.  SVT não foi detectada. 
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Comparando-se a remoção de DCF e SVT (log DpH=7,4 de 1,37 e 4,60, 

respectivamente)
6
, observa-se que o processo de adsorção parece ter influência nos primeiros 

dias porque a concentração de SVT é menor, embora a eficiência de remoção do DCF seja 

maior no trigésimo dia.  Para compreender melhor este fenômeno, a contribuição da adsorção 

dos fármacos no lodo foi determinada utilizando-se lodo inativo (em termos de produção de 

metano), conforme descrito por Vela et al. (1999). Inicialmente, determinou-se a concentração 

de sólidos totais (ST) no reator conforme descrito por Ribeiro et al. (2005), encontrando-se o 

valor de 3,66 g L
−1

. 

Realizou-se um experimento de adsorção utilizando-se o lodo inativo na 

concentração de 3,66 g L
−1

e os fármacos a 50 µg L
−1

. As suspensões contendo lodo inativo, 

esgoto simulado e fármacos ficaram em câmara de agitação (150 ± 2 rpm) com temperatura 

controlada (30 ± 1ºC) por um período de 12 h; a concentração dos fármacos foi determinada 

na fase líquida. Encontrou-se que 8, 44 e 53% de RNT, DCF e STV foram removidos por 

adsorção, mostrando que a RNT é removida principalmente por biodegradação, 

diferentemente de DCF e SVT. 

3.4.2 Identificação dos produtos de biodegradação 

Estudos da biodegradação de compostos sintéticos geralmente são realizados 

determinando-se apenas as suas concentrações na entrada e na saída do reator.  A 

determinação dos produtos de biodegradação é uma tarefa relativamente trabalhosa por 

compreender a extração de produtos desconhecidos de uma matriz complexa, a separação e a 

identificação por espectrometria de massas, por exemplo. 

Nessa etapa, estudou-se a possibilidade de identificação dos produtos por infusão 

direta no espectrômetro de massas com e sem uma etapa prévia de clean-up.  As amostras 

foram coletadas após 24 h de reação e preparadas para a infusão no espectrômetro.  O preparo 

consistiu de ajuste para pH 2,0 com ácido fórmico e apenas filtração em membrana 0,2 µm de 

PTFE ou filtração seguida de SPE utilizando cartuchos de fase mista Strata™-X 

(Phenomenex). 

                                                 

6
 Valores estimados com ACD/Labs Percepta Platform – PhysChem. 
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Observou-se que não houve diferença significativa entre os dois procedimentos 

quando as amostras foram analisadas em modo negativo (Figura3.10).  Já a análise no modo 

positivo, nota-se uma melhora significativa com relação ao ruído, possivelmente causado pela 

presença de cátions inorgânicos que formavam adutos com os compostos orgânicos.  Embora 

a etapa de SPE tenha afetado a resposta em modo positivo diminuindo o número de sinais, 

prosseguiu-se utilizando esse procedimento, pois se pretendia isolar os íons de interesse no 

quadrupolo para a posterior fragmentação, ou seja, analisar em MS/MS. Sendo assim, a etapa 

de SPE contribuiu para a obtenção de sinais mais precisos, uma vez que eliminou os íons 

inorgânicos que podem suprimir a ionização dos produtos de degradação. 

 

Figura 3.10 – Espectros de massas fullscan para as amostras de esgoto sintético tratado nos reatores em batelada. 

Controle – modo positivo – sem SPE Controle – modo positivo – com SPE 

  

  

Controle – modo negativo – semSPE Controle – modo negativo – com SPE 

  

 

As amostras foram analisadas em vários tempos de tratamento com a finalidade de se 

verificar a formação de diferentes produtos.  No entanto, observou-se apenas um produto de 

biodegradação do DCF e da SVT (Figura 3.11). 
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Figura 3.11 – Identificação dos produtos formados na biodegradação do DCF (modo negativo) e da SVT (modo 

positivo):  (A) controle modo negativo;  (B) fullscan modo negativo da amostra contendo apenas 

DCF e produtos;  (C) MS/MS do produto m/z 250;  (D) controle modo positivo;  (E) fullscan modo 

positivo da amostra contendo apenas SVT e produtos;  e (F) MS/MS do produto m/z 459. 

  

 

Durante o processo de biodegradação anaeróbia do DCF, observou-se a formação de 

apenas um produto proveniente de uma descarboxilação. Não foram encontrados produtos de 

descloração, sugerindo que o efluente pode apresentar maior efeito tóxico devido à formação 

de um composto mais hidrofóbico. 
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No caso da SVT, identificou-se apenas um produto de hidrólise que, segundo 

Alvarez-Lueje (2005), seria pouco favorável nas condições experimentais.  Para confirmar 

essa informação, fez-se um experimento controle nas mesmas condições e na ausência de 

biomassa, no qual foi não foi observado o produto m/z 459 em 24 h. Segundo esse mesmo 

autor, a hidrólise do grupo lactona é favorecida em temperaturas maiores que 60ºC em pH 

7,0.  Assim, o hidroxiácido identificado pode ter sido formado com o auxílio de enzimas 

hidrolíticas das etapas iniciais do processo de biodegradação anaeróbia.  Com relação à RNT, 

não foi possível identificar os produtos formados devido às suas baixas concentrações, pois 

esse fármaco foi completamente degradado com 12 h de reação. 

Experimentos com até 72 h de TDH foram feitos na tentativa de se identificar os 

produtos das próximas etapas de biodegradação, mas observou-se apenas que os fármacos são 

parcialmente degradados formando os produtos identificados acima, os quais são 

recalcitrantes (Figura 3.12). 

Foi observado que os fármacos afetam a remoção de DQO durante os experimentos 

para a identificação dos produtos.  Portanto, decidiu-se fazer ensaios de biodegradabilidade 

com os fármacos em baixas concentrações para se verificar o quanto poderiam afetar os 

processos biológicos nas concentrações próximas às encontradas nas estações de tratamento 

de esgoto. 
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Figura 3.12 – Áreas relativas dos fármacos e seus respectivos produtos de biodegradação durante os 

experimentos em batelada. 

 

 

3.4.3 Ensaios de biodegradabilidade 

Durante experimentos preliminares, verificou-se que a melhor forma de se expressar 

a quantidade de metano seria por meio da concentração no headspace e não pelo volume, pois 

esse último necessita da conversão a partir das frações molares de todos os gases presentes no 

sistema, o que não foi possível quantificar.  Foram realizados experimentos-controle sem 

fonte de carbono para se quantificar o metano produzido por endogenia, que era descontado 

dos ensaios de biodegradabilidade.  Esses experimentos foram realizados com a biomassa 

controle, sem fármaco, e com as aclimatadas aos respectivos fármacos a 50 µg L
−1

 durante 

5meses e TDH de 48 h. 
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A produção de metano foi afetada pelos fármacos mesmo em baixa concentração 

(Figura 3.13).  Esse fato foi mais expressivo na presença de DCF e de SVT.  Uma hipótese 

para o efeito observado pode estar relacionada ao caráter hidrofóbico de ambos os fármacos.  

No caso da SVT, verifica-se que o tempo necessário para o início da produção de metano é 

maior em relação aos outros fármacos talvez porque a hidrólise desse fármaco seja um pré-

requisito, pois o produto formado é mais polar que a SVT, afetando, assim, o processo por 

interação direta com a biomassa. 

 

Figura 3.13 – Produção de metano pela biomassa após 5 meses de adaptação aos fármacos a 50 µg L
−1

. 

 

 

 

Os ensaios de biodegradabilidade mostraram que os fármacos em baixa concentração 

podem afetar o tratamento biológico, possivelmente pelo acúmulo dos produtos de 

biodegradação, que são mais hidrofóbicos.  Decidiu-se, então, monitorar todo o perfil do 

reator com relação aos fármacos e os produtos durante 6 meses (Figura 3.14).  Para isto, a 

identificação dos produtos formados a partir do DCF (P-DCF) e da SVT (P-SVT) foi incluída 

na lista de MRM do método SPE-HPLC-MS/MS. 

Nota-se que a remoção dos fármacos não é alterada, porém a concentração dos 

produtos na saída do reator aumenta em função do tempo.  Conforme observado 

anteriormente, os produtos, principalmente o P-DCF, são hidrofóbicos e podem causar algum 

efeito deletério aos organismos aquáticos.  Portanto, optou-se por verificar o efeito ecotóxico 

do efluente tratado biologicamente. 
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Figura 3.14 – Perfis espaciais dos fármacos e produtos de biodegradação no reator anaeróbio-aeróbio durante 

188 dias de operação. 

   

  

3.4.4 Ecotoxicidade 

As algas foram expostas às amostras de esgoto sintético tratado com e sem adição 

dos fármacos.  Não foi observado efeito tóxico para esse tipo de organismo, mas um estímulo 

ao crescimento.  Portanto, os resultados são mostrados como porcentagem de crescimento em 

relação ao controle (Figura 3.15). 

A presença dos fármacos no processo de degradação anaeróbia diminuiu a eficiência 

de remoção de DQO.  Sendo assim, o acúmulo de nutrientes nos efluentes favoreceu o 

crescimento das algas, mostrando um potencial de eutrofização.  Este teste não foi capaz de 

mensurar adequadamente o efeito específico dos fármacos e produtos de biodegradação sobre 

as algas.  Testes que avaliam a bioacumulação e/ou ecotoxicidade de misturas forneceriam 

tais informações, porém os grupos com os quais se tem contato no Brasil não fazem esse tipo 

de teste.  Considerando-se que não foi possível determinar a ecotoxicidade dos fármacos e 

produtos de biodegradação para outros níveis tróficos, optou-se por estimar estes valores a 

partir das estruturas químicas utilizando o software ECOSAR 1.11 (Tabela 3.2). 
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Figura 3.15 – Porcentagem de crescimento de R. subcapitata exposta às amostras de esgoto sintético tratado em 

batelada. A comparação foi feita em relação ao esgoto tratado sem adição de fármaco (controle – 

CTL). 

 

 

Tabela 3.3– Estimativas de ecotoxicidade dos fármacos e produtos de biodegradação usando o software 

ECOSAR 1.11 (USEPA). 

Composto 

Ecotoxicidade (mg L
−1

) 

Aguda Crônica
c
 

Peixes
a
 Daphnídeos

a
 Algas

b
 Peixes Daphnídeos Algas 

RNT 797,9 78,0 95,3 85,0 5,28 27,4 

DCF 37,6 25,8 41,4 4,58 4,22 16,4 

SVT 0,467 0,356 0,897 0,065 0,079 0,453 

P-DCF 0,322 0,244 0,599 0,044 0,053 0,299 

P-SVT 0,253 0,199 0,565 0,036 0,048 0,304 

a
 LC50;  

b
 EC50;  

c
média geométrica entre LOEC e NOEC. 

 

 

Os valores obtidos com o ECOSAR confirmam o potencial ecotóxico dos produtos 

de degradação, que aumentaram até aproximadamente 150 vezes.  Tais informações mostram, 

também, a necessidade de um pós-tratamento capaz de degradar tanto os fármacos quanto 

seus metabólitos para que o efluente seja reutilizado com segurança. Considerando o reúso 

para irrigação, DCF e SVT não apresentam risco em potencial de acordo com Pino et al. 

(2015).  Esses autores encontraram que as concentrações letais de DCF e SVT para 50% das 

minhocas testadas (E. fetida) são 90,49 e 92,70 mg kg
−1

 de solo seco, respectivamente. 

Entretanto, esses valores são para o efeito agudo;  é preciso se determinar o efeito crônico 

porque os fármacos podem não ser biodegradados no solo e, consequentemente, se acumular. 
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3.5 CONCLUSÕES 

 

Os fármacos foram parcialmente degradados no processo combinado anaeróbio-

aeróbio, mostrando a necessidade de um pós-tratamento para a remoção dos fármacos 

residuais.  Esse experimento também mostrou que a adsorção dos fármacos no lodo tem 

grande influência na remoção de DCF e SVT. 

A identificação dos produtos de biodegradação em amostras complexas foi possível 

quando as amostras foram submetidas apenas a uma etapa de clean-up, sendo que os 

procedimentos tradicionais envolvem várias extrações.  Mostrou-se que os produtos de 

biodegradação são recalcitrantes e sua concentração no efluente do reator aumenta com o 

tempo. 

A presença de fármacos mesmo em baixas concentrações no esgoto sanitário pode 

afetar o processo de degradação anaeróbia, e isso pode aumentar a liberação de nutrientes nos 

corpos d’água favorecendo o crescimento de algas.  Além disso, estima-se que os produtos de 

biodegradação têm potencial ecotóxico, reafirmando a necessidade de um pós-tratamento 

capaz de degradar tanto os fármacos quanto tais produtos. 

  



90 

 

 

REFERÊNCIAS 

ALVAREZ-LUEJE, A.; VALENZUELA, C.; SQUELLA, J. A.; NÚÑEZ-VERGARA, L. J. 

Stability study of simvastatin under hydrolytic conditions assessed by liquid chromatography. 

Journal of AOAC International,v. 88, n. 6, p. 1631-1636, 2005. 

 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). AMERICAN WATER WORKS 

ASSOCIATION (AWWA). Water Environment Federation (WEF). Standard methods for the 

examination of water and wastewater. 21. ed. Washington: American Public Health 

Association, 2005. 1496 p. 

 

BLAISE, C.; FORGET, G.; TROTTIER, S. Toxicity screening of aqueous samples using a 

cost-effective 72-h exposure Selenastrum capricornutum assay. Environmental Toxicology, 

v. 15, n. 4, p. 352-359, 2000. 

 

CHAN, Y. J.; CHONG, M. F.; LAW, C. L.; HASSEL, D. G. A review on anaerobic-aerobic 

treatment of industrial and municipal wastewater. Chemical Engineering Journal, v. 155,     

n. 1-2, p. 1-18, 2009. 

 

DILALLO, R.; ALBERTSON, O. E. Volatile acids by direct titration. Journal of the Water 

Pollution Control Federation, v. 33, n. 4, p. 356-365, 1961. 

 

LANGENHOFF, A.; INDERFURTH, N.; VEUSKENS, T.; SCHRAA, G.; BLOKLAND, M.; 

ROELEVELD, K. K.; RIJNAARTS, H. Microbial removal of the pharmaceutical compounds 

ibuprofen and diclofenac from wastewater. BioMed Research International, v. 2013, p. 1-9, 

2013. 

 

MASCOLO, G.; BALEST, L.; CASSANO, D.; LAERA, G.; LOPEZ, A.; POLLICE, A.; 

SALERNO, C. Biodegradability of pharmaceutical industrial wastewater and formation of 

recalcitrant organic compounds during aerobic biological treatment. Bioresource 

Technology, v. 101, n. 8, p. 2585-2591, 2010. 

 

OLIVEIRA NETTO, A. P.; ZAIAT, M. Treatment of anaerobic sewage in an anaerobic-

aerobic fixed-bed reactor with recirculation of the liquid phase. Clean, v. 40, n. 9, p. 965-971, 

2012. 

 

OLIVEIRA, G. H. D.; SANTOS-NETO, A. J.; ZAIAT, M. Evaluation of sulfamethazine 

sorption and biodegradation by anaerobic granular sludge using batch experiments. 

Bioprocess and Biosystems Engineering, v. 39, p. 115-124, 2016. 

 

ORTEGA, F. S.; ROCHA, K. M.; ZAIAT, M.;  PANDOLFELLI, V. C. Aplicação de 

espumas cerâmicas produzidas via "gelcasting" em biorreator para tratamento anaeróbio de 

águas residuárias. Cerâmica, v.47, n. 304, p. 199-203, 2001. 

 

PINO, M. R.; VAL., J.; MAINAR, A. M.; ZURIAGA, E.; ESPAÑOL, C.; LANGA, E. Acute 

toxicological effects on the earthworm Eisenia fetida of 18 common pharmaceuticals in 

artificial soil. Science of the Total Environment, v. 518-519, p. 225-237, 2015. 

 



91 

 

 

 

QUEIROZ, F. B.; BRANDT, E. M.; AQUINO, S. F.; CHERNICHARO, C. A.; AFONSO, R. 

J. Occurrence of pharmaceuticals and endocrine disruptors in raw sewage and their behavior 

in UASB reactors operated at different hydraulic retention times. Water Science & 

Technology, v. 66, n. 12, p. 2562-2569, 2012. 

 

RIBEIRO, R.; VERESCHE, M. B. A.; FORESTI, E.; ZAIAT, M. Influence of extracellular 

polymeric substances on anaerobic biofilms supported by polyurethane foam matrices. 

Environmental Engineering Science, v. 20, n. 3, p. 249-255, 2003. 

 

RIBEIRO, R.; VERESCHE, M. B. A.; FORESTI, E.; ZAIAT, M. Influence of the carbon 

source on the anaerobic biomass adhesion on polyurethane foam matrices. Journal of 

Environmental Management, v. 74, n. 2, p. 187-194, 2005. 

 

RIPLEY, L. E.; BOYLE, W. C.; CONVERSE, J. C. Improved alkalimetric monitoring for 

anaerobic digestion of high-strength wastes. Journal of the Water Pollution Control 

Federation, v. 58, n. 5, p. 406-411, 1986. 

 

SALGADO, R.; MARQUES, R.; NORONHA, J. P.; CARVALHO, G.; OEHMEN, A.; REIS, 

M. A. M. Assessing the removal of pharmaceuticals and personal care products in a full-scale 

activated sludge plant. Environmental Science and Pollution Research, v. 19, n. 5, p. 1818-

1827, 2012. 

 

SANT’ANNA JUNIOR, G. L. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e 

aplicações. Rio de Janeiro:Interciência, 2010. 418 p. 

 

SARAVANANE, R.; MURTHY, D. V. S.; KRISHNAIAH, K. Bioaugmentation and 

anaerobic treatment of pharmaceutical effluent in fluidized bed reactor. Journal of 

Environmental Science and Health Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental 

Engineering,v. 36, n. 5, p. 779-791, 2001. 

 

SPEECE, R. E. Anaerobic biotechnology for industrial wastewaters. Nashville: Archae 

Press, 1996. 393 p. 

 

TORRES, Patrícia. Desempenho de um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) de 

bancada no tratamento de substrato sintético simulando esgotos sanitários. 185 f. Dissertação 

(Mestrado em Hidráulica e Saneamento) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 1992. 

 

VELA, F. J.; GIANOTTI, E. P.; FORESTI, E.; ZAIAT, M. Estimation of substrate effective 

diffusivities in anaerobic bioparticles. Environmental Technology,v. 20, n. 11, p. 1163-

1170, 1999.  

 

YU, J. T.; BOUWER, E. J.; COELHAN, M. Occurrence and biodegradability studies of 

selected pharmaceuticals and personal care products in sewage effluent. Agricultural Water 

Management, v. 86, n. 1-2, p. 72-80, 2006. 

 

 ZAIAT, Marcelo. Desenvolvimento de reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) 

para tratamento de águas residuárias. 156 f. Tese (Doutorado em Hidráulica e Saneamento) - 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1996. 



92 

 

 

4 
DEGRADAÇÃO DE FÁRMACOS POR PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 
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4.1 INTRODUÇÃO 

4.1.1 Processos Oxidativos Avançados 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) foram inicialmente aplicados como 

solução de problemas ambientais por De Meritens em 1886 quando o ozônio foi usado para 

tratamento e desinfecção de água (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  Oito anos depois, Fenton 

(1894) mostrou que o tartarato era oxidado na presença de ferro(II) e peróxido de hidrogênio. 

Quase um século depois, Fujishima e Honda (1972) descreveram a oxidação da água em 

suspensão de TiO2 irradiada com luz UV.  No ano seguinte, a terminologia “Tecnologias de 

Oxidação Avançada” começou a ser utilizada (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  Estes trabalhos 

foram, provavelmente, os principais pontos de partida para a difusão dos POA. 

Os POA são caracterizados pela produção in situ de radicais bastante oxidantes, 

dentre os quais o radical hidroxila (•OH) se destaca devido ao seu alto potencial padrão de 

redução (Tabela 4.1).  Esta propriedade possibilita desencadear uma série de reações que 

podem mineralizar compostos orgânicos, ou seja, tais compostos são convertidos em H2O, 

CO2 e ânions inorgânicos.  São elas (NOGUEIRA et al., 2007): 

 abstração de átomos de hidrogênio – geralmente ocorre com hidrocarbonetos alifáticos 

(Equação 4.1). 

RH + •OH → OHPhX• (Eq. 4.1) 

 adição eletrofílica – ocorre com compostos orgânicos que contêm ligações π, geralmente 

aromáticos e hidrocarbonetos insaturados (Equação 4.2). 

PhX + •OH → •R + H2O (Eq. 4.2) 

 transferência eletrônica – ocorre nos casos em que a abstração de hidrogênio e a adição 

eletrofílica são desfavorecidas como, por exemplo, com hidrocarbonetos clorados 

(Equação 4.3). 

RX + •OH → RX•
+
 + OH

−
 (Eq. 4.3) 
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Tabela 4.1 – Potencial padrão de redução (Eº) de algumas espécies oxidantes versus ENH. 

Espécie Eº (V) 

F2 + 2 H
+
 + 2 e

−
 → 2 HF 3,08 

•OH + H
+
 + e

−
 → H2O 2,73 

O + 2 H
+
 + 2 e

−
 → H2O 2,43 

O3 + 2 H
+
 + 2 e

−
 → O2 + H2O 2,08 

H2O2 + 2 H
+
 + 2 e

−
 → 2 H2O 1,76 

MnO4
−
 + 8 H

+
 + 5 e

−
 → Mn

2+
 + 4 H2O 1,51 

HClO + H
+
 + e

−
 → ½Cl2 + H2O 1,63 

Cl2 + 2 e
−
 → 2 Cl

−
 1,36 

ClO2• + H
+
 + e

−
 → HClO2 1,28 

½ O2 + 2 H
+
 + 2 e

−
 → 2 H2O 1,23 

Fonte: Bratsh (1989); Wardman (1989). 

 

Os radicais hidroxila geralmente são produzidos nos POA por meio de reações 

envolvendo oxidantes fortes, por exemplo, ozônio e peróxido de hidrogênio, semicondutores 

como TiO2 e irradiação.  Tais processos são classificados como heterogêneos quando ocorrem 

na presença de catalisadores sólidos;  os demais são classificados como homogêneos (Tabela 

4.2). 

 

Tabela 4.2 – Classificação dos principais Processos Oxidativos Avançados (POA) quanto à presença de materiais 

sólidos. 

Sistema POA 

Homogêneo 

Ozonização 

Fotólise de H2O2 

Fenton 

Foto-Fenton 

Heterogêneo 

Fotocatálise 

Fotoeletrocatálise 

Fenton heterogêneo 

Eletro-Fenton 
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Com relação ao custo e eficiência de produção do •OH, os POA baseados na reação 

de Fenton têm destaque.  Uma vez que o principal intuito desta Tese é apresentar alternativas 

economicamente viáveis para a realidade brasileira, optou-se por avaliar os processos foto-

Fenton e Fenton heterogêneo como pós-tratamento do efluente de processos biológicos 

alimentados com esgoto sanitário contendo fármacos. 

4.1.2 Processo foto-Fenton 

Conforme dito anteriormente, Henry J. Fenton observou, em 1894, a decomposição 

do peróxido de hidrogênio catalisada por íons ferrosos e esta reação (Equação 4.4) ficou 

conhecida pelo seu nome.  Contudo, o mecanismo atualmente aceito, que envolve a geração 

de radicais hidroxila só foi proposto 40 anos depois por Haber e Weiss (1934): 

 

Fe
2+

 + H2O2 → Fe
3+

 + OH
−
 + •OH  (Eq. 4.4) 

 

Em meio aquoso, o íon ferroso é solúvel na forma de complexos octaédricos do tipo 

[Fe(H2O)6]
2+

 até aproximadamente pH 9 (Figura 4.1a), o que possibilitaria a aplicação da 

reação de Fenton nestas condições.  Contudo, o íon férrico produzido nesta reação é solúvel 

entre pH 0 e 3 e, a partir deste valor de pH, o Fe
3+

 precipita na forma de oxi-hidróxidos 

formando um lodo que remove os contaminantes por adsorção e íons Fe
2+

 por coprecipitação 

(PIGNATELLO, 1992).  As espécies de Fe
3+

 também podem decompor o H2O2, porém as 

reações são muito lentas e produzem radicais menos oxidantes (BUXTON et al., 1988).  Desta 

forma, a produção de •OH no processo Fenton só ocorre com a adição contínua de íons 

ferrosos e, consequentemente, uma grande quantidade de lodo é produzida. 
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Figura 4.1 – Distribuição das espécies de (a) Fe(II) e (b) Fe(III) em água em função do pH (µ = 0,1 mol L
−1

). 

 

Fonte: Martel, Smith e Motekaitis (2004). 

 

Para contornar este problema, o sistema contendo Fe
3+

 pode ser irradiado com luz 

UV ou visível e o processo é denominado foto-Fenton.  A incidência de irradiação aumenta a 

taxa das reações de oxidação, pois promove a transferência de carga do ligante para o metal 

(TCLM) nos aquocomplexos de ferro(III) presentes em solução, ocorrendo a fotorredução do 

Fe(III) para Fe(II) (Equação 4.5).  O íon ferroso é continuamente regenerado e decompõe o 

H2O2 via reação de Fenton (PIGNATELLO, 1992).  Desta forma, o processo foto-Fenton é 

mais vantajoso em relação ao processo Fenton porque o ferro pode ser usado em concentração 

baixa. 

 

Fe
(III)

Ln + hv → Fe
(II)

Ln−1 + •L  (Eq. 4.5) 

 

Na ausência de ligantes orgânicos, a espécie que possui o maior rendimento quântico 

de fotorredução de ferro (ɸFe) é o complexo [Fe(OH)]
2+

 (FAUST; HOIGNÉ, 1990).                  

O processo foto-Fenton é de baixo consumo energético porque a TCLM ocorre com 

irradiação na faixa do UV-A, enquanto que a fotólise de H2O2, por exemplo, necessita de 

irradiação na faixa do UV-C.  Apesar destas vantagens, o complexo [Fe(OH)]
2+

 está 

disponível numa pequena faixa de pH (Figura 4.1b), limitando a aplicação do processo foto-

Fenton. 
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Quando ligantes orgânicos estão presentes no meio reacional, complexos de ferro 

solúveis em meio neutro são formados e podem promover eficientemente a TCLM.  Isto 

geralmente ocorre na presença de ânions de ácidos orgânicos de cadeia curta como, por 

exemplo, oxalato (ALPIN et al., 2001) e tartarato (DE LUNA et al., 2014).  Estes complexos 

além de permitirem a utilização das reações de Fenton numa faixa mais ampla de pH, também 

contribuem para o aumento da eficiência da absorção de luz, pois absorvem irradiação na 

região do visível (ZUO; HOIGNÉ, 1992). 

O complexo ferrioxalato (FeOx) é um dos principais compostos utilizados no 

processo foto-Fenton porque apresenta ɸFe igual a 1,24 em 300 nm, enquanto que para o 

[Fe(OH)]
2+

 é de 0,14 em 313 nm (FAUT; HOIGNE, 1990).  Esta diferença entre as duas 

fontes de ferro mostra que a TCLM no FeOx é mais eficiente do que no hidroxi-complexo do 

processo foto-Fenton convencional (sem ligantes orgânicos);  além disso, o oxalato é 

mineralizado em uma única etapa. 

No Brasil, o grupo da Profa. Dra. Raquel F. P. Nogueira produziu muita informação 

a respeito da degradação de fármacos pelo processo foto-Fenton na presença de ligantes 

orgânicos (Tabela 4.3).  Estes estudos de bancada mostraram que o processo foto-Fenton pode 

ser uma alternativa para a degradação de contaminantes emergentes encontrados no esgoto 

sanitário tratado biologicamente. 
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Tabela 4.3 – Alguns estudos de degradação de fármacos pelo processo foto-Fenton. 

Fármaco(s) Condições Resultados Referência 

Sulfadiazina e 

sulfadiazol 

Fármacos a 25 mg L
−1

 em água 

ultrapura;  reator tubular de fluxo 

ascendente com volume irradiado de 

280 mL e luz negra (365 nm);  reator 

tubular de fluxo ascendente inclinado 

a 22º com 510 mL de volume 

irradiado com luz solar (irradiância 

entre 1,5 e 2,0 mW cm
−2

; [Fe
3+

] = 

0,2-0,6 mmol L
−1

;  ligantes citrato e 

oxalato;  com e sem O2 dissolvido;  

sem adição de H2O2. 

>90% de degradação dos fármacos 

na presença de oxalato e O2, pH 

2,5, [Fe
3+

] = 0,6 mmol L
−1

  e 65 

min de irradiação com luz negra 

ou 43 J cm
−2

 de dose UV-A da 

irradiação com luz solar.  O2 

dissolvido possibilita a formação 

de H2O2in situ, que é decomposto 

pela reação de Fenton e contribui 

com o processo de degradação. 

BATISTA; 

COTTRELL 

NOGUEIRA 

(2014) 

Ciprofloxacina 

Fármaco a 1 e 25 mg L
−1

 em água 

ultrapura;  reator tubular de fluxo 

ascendente com volume irradiado de 

280 mL e luz negra (365 nm); adição 

de ferro, ligantes orgânicos (citrato e 

oxalato) e peróxido. 

A concentração do fármaco não 

afetou a máxima porcentagem de 

degradação (94%).  Esta eficiência 

foi obtida na presença de citrato, 

pH 4,5, [Fe
3+

] = 6 µmol L
−1

;  

[H2O2] = 320 µmol L
−1

 e 10 min 

de irradiação. 

PERINI; 

PEREZ-MOYA; 

NOGUEIRA 

(2013) 

Sulfadiazina e 

sulfadiazol 

Fármacos a 25 mg L
−1

 em água 

ultrapura;  reator tubular de fluxo 

ascendente com volume irradiado de 

280 mL e luz negra (365 nm); [Fe
3+

] 

= 0,2 mmol L
−1

;  ligante oxalato; 

[H2O2] = 2,5-10 mmol L
−1

. 

100% de degradação após 10 min. de 

irradiação na presença de oxalato, pH 

2,5 e [H2O2] = 5 mmol L
−1

. 70% em 

pH 6 mantidas as demais 

condições.  Sulfatiazol apresentou 

taxa de degradação menor devido 

à menor densidade eletrônica na 

sua estrutura. 

BATISTA; 

NOGUEIRA 

(2012) 

Paracetamol 

Fármaco a 50 mg L
−1

 em água 

ultrapura;  bateladas de 250 mL em 

simulador solar com irradiância 

fixada em 250 W m
−2

; [Fe
3+

] =         

0,05 mmol L
−1

;  ligante oxalato; 

[H2O2] = 3,5 mmol L
−1

. 

Maior eficiência (100% em 125 

min de irradiação) na ausência de 

oxalato, pH 2,5. Os produtos de 

degradação hidroxilados atuam 

como complexantes de Fe(III) e 

aumentam a eficiência de 

fotorredução em comparação com 

oxalato. 

TROVÓ et al. 

(2012) 

Amoxicilina 

Fármaco a 50 mg L
−1

 em água 

ultrapura;  bateladas de 250 mL em 

simulador solar com irradiância 

fixada em 250 W m
−2

; [Fe
3+

] =         

0,05 mmol L
−1

;  ligante oxalato; 

[H2O2] = 3,5 mmol L
−1

; pH = 2,5. 

Degradação completa após 10 min 

de irradiação na presença de 

oxalato. Produtos tóxicos para D. 

magna mesmo após remoção de 

81% de COT. 

TROVÓ et al. 

(2011) 

Diclofenaco 

Fármaco a 33,4 mg L
−1

 em esgoto 

sanitário previamente tratado por 

lodos ativados; reator tubular de fluxo 

ascendente inclinado a 22º com 510 

mL de volume irradiado com luz solar 

(14,8 ± 1,2 W m
−2

); citrato de amônio 

e ferro(III) a 0,05-0,2 mmol L
−1

; H2O2 

a 34-170 mg L
−1

. 

O fármaco não foi detectado após 

75 min de irradiação em pH 5, 

citrato de amônio e ferro(III) a       

0,2 mmol L
−1

 e adições de H2O2 a 

68 mg L
−1

. 

TROVÓ; 

NOGUEIRA 

(2011) 

Lincomicina e 

diazepam 

Fármacos a 25 mg L
−1

 em esgoto 

sanitário previamente tratado por 

lodos ativados;  reator tubular de 

fluxo ascendente com volume 

irradiado de 280 mL e luz negra      

(365 nm);  reator tubular de fluxo 

ascendente inclinado a 22º com 510 

mL de volume irradiado com luz 

solar. 

Os fármacos foram 

completamente removidos após 10 

min de irradiação em pH 2,5, 

[ferrioxalato] = 0,2 mmol L
−1

 e 

[H2O2] = 5 mmol L
−1

. A matriz 

não afetou a degradação dos 

fármacos em comparação com 

água ultrapura. 

BAUTITZ; 

NOGUEIRA 

(2010) 
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4.1.3 Processo Fenton heterogêneo 

Embora o processo foto-Fenton seja muito eficiente do ponto de vista da produção de 

radicais hidroxila, este POA possui algumas desvantagens em determinadas situações.  No 

Brasil, por exemplo, os POA raramente são abordados nos cursos para a formação de técnicos 

de operação de ETE, e esta falta de treinamento se torna um obstáculo para a aplicação do 

processo foto-Fenton em larga escala.  Adicionalmente, o desenvolvimento e a confecção de 

reatores fotoquímicos ainda são escassos no nosso país, fazendo com que os POA 

fotoquímicos demandem uma quantia considerável de investimento inicial, tornando-os 

menos atrativos.  Neste contexto, a simplicidade de operação e o baixo custo de capital se 

tornam determinantes e colocam os processos heterogêneos e não-fotoativados em posição de 

destaque. 

Vários suportes sólidos como zeólitas (GEORGI et al., 2010), carvão ativado 

(NAVALON et al., 2011), argilas e materiais mesoporosos (BOTAS et al., 2010) têm sido 

estudados para a imobilização de ferro com aplicações no processo Fenton heterogêneo.  A 

utilização destes catalisadores é considerada eficaz para oxidar contaminantes em água porque 

combina uma elevada atividade catalítica, a minimização de lodos, a possibilidade de 

reciclagem e uma ampla faixa de pH para aplicação (SWANIMATHAN et al., 2003). 

Entre estes materiais, as zeólitas têm sido um suporte muito interessante para a 

degradação de moléculas orgânicas pequenas, como éter metil-terc-butílico e fenol 

(FAJERWERG; DEBELLEFONTAINE, 1996; GONZALEZ-OLMOS et al., 2013).  

Diferentes dos materiais à base de carbono, as zeólitas são resistentes aos ataques dos radicais 

hidroxila, tornando-se materiais adequados para a oxidação avançada de contaminantes 

orgânicos.  Neste tipo de catalisador, o ferro é adicionado aos canais zeolíticos, se 

estabilizando como espécies mono e binucleares, as quais decompõem o peróxido de 

hidrogênio. 
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O mecanismo do processo Fenton heterogêneo ainda não é bem definido, porém 

simulações têm mostrado que, diferentemente do processo homogêneo, ocorre em duas etapas 

principais (CAUDO et al., 2006)
7
 (Equações 4.6 e 4.7): 

 formação de complexo entre Fe(III) e H2O2. 

≡Fe
3+

 + H2O2 → ≡[Fe
(III)

OOH]
2+

 + H
+
 (4.6) 

 homólise da ligação O−O produzindo o íon ferril e o radical hidroxila. 

≡[Fe
(III)

OOH]
2+

 → ≡[Fe
(IV)

O]
2+

 + •OH (4.7) 

 

Vale ressaltar que o mecanismo pode variar em função do suporte, porém 

Kuznetsova et al. (2004) também sugeriram a formação do íon ferril como etapa importante 

em catalisadores do tipo Fe-ZSM-5, que possuem topologia semelhante à zeólita utilizada 

nesta Tese. 

Uma vantagem do processo Fenton heterogêneo com ferro imobilizado em materiais 

porosos é uma maior seletividade nas reações radicalares, pois, em uma matriz complexa 

como o esgoto sanitário, apenas os compostos-alvo difundem para dentro dos poros do 

suporte por um mecanismo de exclusão por tamanho.  Contudo, o desenvolvimento de 

catalisadores porosos eficientes envolve três fatores importantes e relativamente complexos:  

i) as dimensões dos poros do suporte, ii) as espécies de ferro imobilizadas e iii) a manutenção 

da atividade catalítica. 

Tais fatores são complexos porque as espécies reativas do processo Fenton 

heterogêneo ou são imóveis (íon ferril) ou possuem meia-vida muito curta (radical hidroxila), 

cuja maior proporção está disponível apenas no interior do cristal zeolítico.  Desta forma, a 

degradação de moléculas grandes por este POA tem sido atribuída a reações homogêneas a 

partir do ferro lixiviado ou apenas pela contribuição das espécies de ferro imobilizadas na 

parte externa do suporte (HARTMANN; KULLMANNA; KELLERB, 2010). 

  

                                                 

7
 O símbolo ≡ representa o ferro imobilizado no suporte. 
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Para a aplicação na degradação de fármacos, por exemplo, estes fatores são críticos, 

pois tais contaminantes geralmente possuem dimensões relativamente grandes, necessitando 

de suportes mesoporosos.  Em contrapartida, a imobilização de ferro mono e binuclear neste 

tipo de material não é favorecida devido à instabilidade na coordenação destas espécies nos 

mesoporos.  Portanto, estudos focados na etapa de síntese do catalisador são tão necessários 

quanto a aplicação do processo de tratamento. 
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4.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta etapa foi estudar a degradação dos fármacos pelos processos 

foto-Fenton e Fenton heterogêneo.  Para isto, alguns objetivos específicos foram divididos em 

duas etapas. 

 

Primeira etapa (foto-Fenton): 

 caracterização do fotorreator; 

 experimentos-controle;  e 

 experimentos de degradação em batelada. 

 

Segunda etapa (Fenton heterogêneo): 

 síntese e caracterização do catalisador; 

 experimentos-controle;  e 

 experimentos de degradação em batelada. 
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4.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.3.1 Estratégia experimental 

O processo foto-Fenton envolve diversas variáveis e a dose de energia aplicada é 

uma delas.  Pensando nisto e considerando que se pretendia encontrar as melhores condições 

para a degradação dos fármacos, um fotorreator foi construído de forma que possibilitasse a 

variação da dose de energia.  Este reator foi caracterizado para se determinar alguns 

parâmetros importantes como, por exemplo, comprimento de onda de emissão e irradiância no 

comprimento e a diferentes distâncias da lâmpada. 

As melhores condições para a degradação dos fármacos foi determinada por 

planejamento fatorial e a contribuição de processos paralelos (fotólise, adsorção, UV/H2O2 e 

oxidação direta com H2O2) também foram estudadas. 

No caso do processo Fenton heterogêneo, que tem sido estudado há algum tempo, os 

trabalhos se limitam a resultados provenientes de experimentos realizados em suspensão.  

Além disso, os catalisadores geralmente são desenvolvidos a partir de materiais caros, o que 

seria um empecilho para aplicações em escala real no Brasil.  Portanto, nessa etapa do projeto, 

procurou-se desenvolver um material de baixo custo, a partir de zeólita natural, para a 

oxidação de fármacos em meio aquoso.  Para isso, a zeólita natural foi inicialmente testada, na 

forma adquirida, para a adsorção e oxidação dos compostos-alvo, uma vez que esse mineral já 

possui ferro em sua composição.  Em seguida, esse material passou por diversos tratamentos 

químicos com a finalidade de aumentar suas propriedades adsortivas e sua atividade catalítica, 

pois se pretendia estudar um processo de tratamento com etapas de adsorção e oxidação, 

operadas alternadamente. 

Após a síntese e a caracterização do catalisador, o material foi submetido a condições 

extremas para o processo Fenton heterogêneo com a finalidade de se verificar a estabilidade 

do novo material, no que diz respeito à composição e à atividade catalítica.  Os resultados 

obtidos nesta etapa de experimentos em suspensão foram utilizados para a aplicação do 

processo Fenton heterogêneo em um reator de leito fixo, conforme descrito no próximo 

capítulo. 
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4.3.2 Amostragem 

A amostragem para a determinação dos fármacos foi feita conforme descrito no 

capítulo anterior.  Ressalta-se que o peróxido de hidrogênio foi eliminado das amostras por 

meio da adição de sulfito de sódio numa concentração duas vezes maior à relação 

estequiométrica.  Este procedimento garantiu que os analitos não fossem degradados enquanto 

as amostras estavam armazenadas. 

Para a determinação de ferro, procedeu-se conforme a metodologia descrita no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 

2005), método 3500Fe-A, utilizando frascos de plástico previamente lavados com HNO3           

7 mol L
−1

 e água ultrapura: 

 coleta da amostra em frasco de plástico; 

 ajuste do pH para a faixa 1-2 com HNO3;  e 

 filtração com membrana de nitrato de celulose 0,45 µm. 

 

As amostras foram armazenadas nos frascos de plástico citados acima e analisadas 

no mesmo dia.  Quando necessário, foram executados procedimentos de digestão da amostra 

para que a matéria orgânica não interferisse na complexação do ferro(II) pela 1,10-

fenantrolina. 

No caso da determinação do H2O2, as amostras foram filtradas em membrana PTFE 

0,45 µm e armazenadas em frascos de plástico, lavados conforme o procedimento acima, que 

já continham o reagente complexante do método espectrofotométrico.  As análises foram 

executadas no mesmo dia. 
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4.3.3 Métodos analíticos 

A quantificação dos fármacos em baixa concentração foi feita por SPE-HPLC-

MS/MS, conforme procedimento descrito no capítulo 2.  Nesta etapa da Tese, os efluentes 

tratados por POA já possuíam DQO abaixo do limite de detecção do método 

espectrofotométrico.  Portanto, passou-se a determinar a mineralização por análises de 

carbono orgânico dissolvido (COD), ou seja, após filtração em membrana 0,45 µm.  Para isto, 

um analisador de carbono, modelo Sievers InnovOx – GE, foi utilizado. 

As determinações de peróxido de hidrogênio foram realizadas utilizando-se o método 

espectrofotométrico com metavanadato de amônio (NOGUEIRAet al., 2005), que se baseia na 

medida da absorbância do peroxovanádio formado pela reação entre o analito e metavanadato.  

Este complexo apresenta uma banda na faixa de 400 a 600 nm, cuja absorção máxima é em 

450 nm.  O ferro total foi quantificado pelo método espectrofotométrico com 1,10-

fenantrolina, conforme descrito no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2005), método 3500Fe-B.  Este método se baseia na 

medida da absorbância do complexo formado entre Fe(II) e 1,10-fenantrolina, na presença de 

hidroxilamina ─ reduz Fe(III) a Fe(II) ─ e tampão acetato (pH 3,8).  As medidas de 

absorbância foram realizadas no comprimento de onda de 510 nm, onde o complexo apresenta 

absorção máxima. 

Algumas técnicas foram utilizadas nas etapas de síntese e caracterização do 

catalisador utilizado no processo Fenton heterogêneo:  a composição do material (Si, Al e Fe) 

foi determinada por fluorescência de raios X (MiniPaI4 – PANalytical);  a especiação de ferro 

no catalisador foi determinada por refletância difusa (UV 3600 – Shimadzu) e a cristalinidade 

por difração de raios X (D8 Advance – Bruker).  Estas análises foram realizadas na Central de 

Análises Químicas Instrumentais (CAQI) do IQSC.  Adicionalmente, as áreas superficiais 

específicas foram determinadas por meio de adsorção/dessorção de N2 (ASAP 2020 – 

Micromeritics) com colaboração da Técnica Dra. Maria Inês Basso Bernardi (IFSC – USP). 
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4.3.4 Degradação pelo processo foto-Fenton 

4.3.4.1 Caracterização do fotorreator 

O fotorreator (Figura 4.1a) foi construído a partir de um tubo de acrílico com 10 cm 

de diâmetro interno e 25 cm de comprimento;  7 lâmpadas fluorescentes de luz negra (8 W) 

foram igualmente distribuídas e fixadas no interior do tubo de acrílico, sendo que o volume 

útil foi de 1.654 mL.  Um circuito elétrico foi construído de forma que se pudesse utilizar o 

fotorreator com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou as 7 lâmpadas ligadas.  Inicialmente, para a caracterização 

do fotorreator, o espectro de emissão das lâmpadas (Figura 4.1b) foi obtido utilizando um 

espectrorradiômetro (StellarNet EPP2000C). As irradiâncias no comprimento das lâmpadas e 

em diferentes distâncias da fonte também foram obtidas (Figura 4.1c).   

 

Figura 4.2 – (a) Fotorreator utilizado no processo foto-Fenton;  (b) espectro de emissão da lâmpada de luz 

negra;  (c) irradiâncias no comprimento das lâmpadas e em diferentes distâncias (cm) da fonte. 

 

 

A Figura 4.1b mostra que, embora o máximo de emissão seja em 365 nm, as 

lâmpadas emitem na faixa de 330 a 400 nm.  Esta informação é bastante útil porque se sabe 

que o aquocomplexo de ferro absorve nesta faixa, o que possibilita o processo foto-Fenton 
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mesmo na ausência de ligantes orgânicos (RODRÍGUEZ et al., 2009).  Nota-se, também, que 

a irradiância diminui consideravelmente na extremidade das lâmpadas, porém isto acontece 

apenas no último centímetro do seu comprimento (Figura 4.1c). 

4.3.4.2 Procedimento de degradação em batelada 

Inicialmente foram feitos experimentos, utilizando-se o efluente tratado 

biologicamente, para se determinar as faixas de concentração dos reagentes de Fenton e o 

número de lâmpadas utilizadas.  Em seguida, um planejamento fatorial completo, 2
3
, com 

duplicatas em todos os pontos foi montado para se avaliar a degradação da mistura de 

fármacos no esgoto tratado biologicamente.  As variáveis independentes foram o número de 

lâmpadas, a concentração de H2O2 (mg L
−1

) e a concentração de Fe(NO3)3 (mg L
−1

) (Tabela 

4.1).  Os experimentos foram feitos aleatoriamente para se evitar erros sistemáticos.  O pH 

não foi ajustado, ou seja, foi igual ao da saída do reator biológico (7,2 ± 0,3).  Depois destes 

experimentos, buscou-se a região ótima de degradação dos fármacos por meio da metodologia 

de superfície de respostas.  Esta etapa foi desenvolvida utilizando-se o software Statistica 

13.0. 

 

Tabela 4.4 – Planejamento fatorial 2
3
, com os fatores codificados, para se determinar as melhores condições de 

degradação dos fármacos pelo processo foto-Fenton.  TDH = 10 min;  concentração de cada 

fármaco = 50 µg L
−1

. 

Fatores 
Níveis 

(−1) (+1) 

Número de lâmpadas 2 4 

H2O2 (mg L
−1

) 10 30 

Fe(NO3)3 (mg L
−1

) 1 3 

 

Vale ressaltar que experimentos de adsorção dos fármacos no fotorreator foram feitos 

previamente e a sua contribuição foi negligenciável. 

O erro experimental dos ensaios de degradação foi estimado de acordo com a 

metodologia proposta por Barros Neto, Scarminio e Bruns (2010).  Faz-se necessário o 
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cálculo da variância amostral conjunta (s
2
), realizado pela Equação 4.8, na qual ν é o número 

de graus de liberdade de s
2
. 

 

s2 =  
ν1s1

2 + ν2s2
2+. . . +νms1m

2

ν1 + ν2+. . . +νm

 (4.8) 

 

Após estimar-se a variância amostral, utiliza-se a Equação 4.9 para calcular o erro-

padrão, na qual n é o número de réplicas. 

 

Erro˗padrão =  √
s2

n
 (4.9) 

4.3.5 Degradação pelo processo Fenton heterogêneo 

4.3.5.1 Preparo do catalisador 

Utilizou-se uma zeólita natural proveniente do depósito Tasajeras, Vila Clara, Cuba, 

como suporte de ferro para o processo Fenton heterogêneo.  Este material foi cedido pela 

pesquisadora cubana Tania Pérez-Pérez durante a sua estadia no LPB. A zeólita natural 

apresentava a seguinte composição:70% heulandita, 15% anortita, 10% quartzo e 5% 

mordenita.  Verboekend et al. (2013) desenvolveram um método para a remoção de impurezas 

da zeólita natural, criando mesoporos e aumentando sua hidrofobicidade.  Esse procedimento 

consistiu de quatro ciclos, com duração de 4 h cada, de agitação e aquecimento da suspensão 

de zeólita natural (0,3-0,5 mm de diâmetro da partícula) a 67 g L
1

 em HCl 1 mol L
1

.             

O processo foi feito sob aquecimento (100ºC) e a solução ácida era renovada a cada ciclo.  

Depois do último ciclo, a zeólita modificada foi lavada com água destilada até pH constante 

(aproximadamente 6,5) e seca em estufa a 65ºC por 24 horas.  

Uma vez que o tratamento ácido também remove o ferro presente na zeólita natural, 

foi necessário um novo processo para a adição deste elemento.  Isso foi feito de acordo com a 

patente “Um procedimento para a preparação de zeólita dopada com metal”, sob domínio da 
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empresa alemã Süd-Chemie.  Ajustava-se o pH para 9-10 de uma suspensão da nova zeólita a 

100 g L
1

 com NH4OH a 30%.  A partir dessa etapa, nitrogênio foi borbulhado na suspensão 

com a finalidade de remover o oxigênio dissolvido e evitar a dissolução do mesmo.  Essa 

suspensão permaneceu sob agitação e, após 20 minutos, o pH foi ajustado para 3-4 com uma 

solução de H2SO4 a 25% em volume, quando a temperatura também foi mantida entre 80-

90ºC.  FeSO4·7H2O foi adicionado até uma concentração final de 70 mmol L
1

 e a suspensão 

foi agitada nessas condições por 6 horas.  A zeólita com ferro suportado foi lavada com água 

destilada 5 vezes, seguida de lavagem com solução de H2O2 a 1 g L
1

 para a oxidação do 

Fe(II) residual.  Esse material foi seco em estufa a 100ºC por 24 horas.  Uma parte do material 

foi macerada até se obter a fração com diâmetro menor que75 µm, a qual foi usada para os 

experimentos em batelada;  a fração com diâmetro entre 0,3 e 0,5 mm foi usada no reator de 

leito fixo. 

4.3.5.2 Experimentos de adsorção e Fenton heterogêneo 

Os experimentos iniciais de adsorção e de Fenton heterogêneo foram feitos em 

batelada, consistindo da adição da solução dos fármacos a uma massa definida de catalisador.  

O pH da suspensão resultante foi ajustado com soluções de NaOH ou HNO3, ambas na 

concentração de 0,1 mol L
1

.  O equilíbrio de adsorção era obtido após 1 hora de agitação 

dessa suspensão em agitador horizontal a 150 rpm e 22 ± 2ºC.  O processo de oxidação se 

iniciava com a adição de uma solução concentrada de H2O2.  Ao término da reação, uma 

alíquota da suspensão era filtrada com membrana PTFE (poro de 0,45 µm) e o filtrado foi 

utilizado para as análises de interesse.  Antes das análises cromatográficas, o H2O2foi 

completamente degradado pela adição de Na2SO3 em concentração 2 vezes superior à relação 

estequiométrica da reação.  As concentrações de H2O2 e de ferro residual foram quantificadas 

pelos métodos espectrofotométricos descritos em 4.3.2. 
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.4.1 Degradação dos fármacos pelo processo foto-Fenton 

 

Esta Tese visa apresentar possibilidades simples, eficientes e de baixo custo para a 

degradação dos fármacos presentes no esgoto sanitário.  A partir deste princípio, o processo 

foto-Fenton se torna uma alternativa interessante a ser acoplado a alguns dos processos 

biológicos, porque os reagentes utilizados são de baixo custo e não danificam o ambiente 

aquático nas concentrações encontradas após o tratamento.  Este processo é afetado por 

diversas variáveis, como:  temperatura, pH, concentração de ferro(III), concentração de 

peróxido de hidrogênio, presença de ligantes orgânicos, presença de ânions inorgânicos e 

irradiação. Algumas destas variáveis são de difícil controle em ETE. Portanto, apenas os 

efeitos da concentração de ferro(III) e de peróxido de hidrogênio e a irradiação foram 

considerados na busca pelas melhores condições para a remoção dos fármacos presentes no 

esgoto tratado biologicamente. 

Previamente, determinou-se que o tempo de detenção hidráulica (TDH) de 10 min 

era o mais adequado para a execução dos experimentos em batelada, pois nesta condição era 

possível quantificar os fármacos residuais.  Esta informação é bastante importante porque 

possibilita uma faixa ampla para os níveis estudados.  Ressalta-se que o esgoto tratado 

biologicamente apresentava uma concentração de ferro total igual a 0,6 ± 0,1 mg L
−1

, portanto 

o Fe(NO3)3 foi adicionado de modo que se obtivesse as concentrações estabelecidas no 

planejamento fatorial 2
3
 (em duplicata).Os resultados do primeiro planejamento fatorial são 

apresentados na Tabela 4.5.A degradação dos fármacos foi calculada pela Equação 4.10, 

considerando as concentrações inicial (C0) e final (C): 

 

Degradação =  1 −  
C

C0
   (Eq. 4.10) 
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Tabela 4.5 – Planejamento fatorial 2
3
 (em duplicata) para se determinar as melhores condições de degradação 

dos fármacos pelo processo foto-Fenton.  TDH = 10 min. 

Ordem 

Fatores Degradação 

H2O2 (mg L
−1

) Fe
3+

 (mg L
−1

) 
Nº de 

lâmpadas 
RNT DCF SVT 

7 10 1 2 0,54 0,29 0,26 

4 10 1 4 0,58 0,31 0,26 

12 10 3 4 0,60 0,31 0,29 

15 30 3 4 0,77 0,51 0,41 

8 30 3 2 0,76 0,51 0,41 

5 30 1 2 0,75 0,49 0,36 

14 10 3 2 0,58 0,32 0,27 

2 30 1 4 0,73 0,48 0,37 

9 10 1 2 0,57 0,31 0,23 

3 10 1 4 0,53 0,27 0,26 

11 10 3 4 0,59 0,33 0,30 

16 30 3 4 0,80 0,51 0,39 

13 30 3 2 0,82 0,47 0,40 

1 30 1 2 0,73 0,50 0,32 

10 10 3 2 0,63 0,35 0,31 

6 30 1 4 0,76 0,51 0,32 

 

Os dados apresentados na Tabela 4.5 foram utilizados para se estimar:  (a) o erro-

padrão dos experimentos, (b) os efeitos principais dos fatores (gráficos de Pareto, com 95% 

de significância estatística) e (c) a região de máxima degradação (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Planejamento inicial (erro-padrão = 0,96%).  Gráficos de Superfície e de Pareto obtidos para a 

degradação de:  (a) RNT (R
2
 = 0,961), (b) DCF (R

2
 = 0,969) e (c) SVT (R

2
 = 0,923) pelo processo 

foto-Fenton.  As superfícies foram obtidas fixando-se o Nº de lâmpadas em 2. 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 

 
 

(c) 
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Numa primeira análise já se nota que o aumento na dose de energia (número de 

lâmpadas) não teve efeito estatisticamente significativo na degradação dos fármacos.  Por 

outro lado, o aumento na concentração de H2O2de 10 para 30 mg L
−1

contribuiu muito para tal 

processo.  O aumento da concentração de ferro de 1 para 3 mg L
−1

 também fez com que a 

degradação de RNT e SVT aumentasse. 

Pode ocorrer uma seletividade frente à reação com os radicais hidroxila por se tratar 

da degradação de uma mistura de fármacos. Para se avaliar este efeito, comparou-se as médias 

das degradações nas condições mais eficientes (H2O2 = 30 mg L
−1

 e Fe
3+

 = 3 mg L
−1

) com as 

constantes de taxa de reação de cada fármaco com o radical hidroxila (HUBER et al., 3003; 

LATCH et al., 2003; RAZAVI et al., 2011)e constatou-se que não houve seletividade(Figura 

4.4). 

 

Figura 4.4 – Comparação entre as médias de degradação dos fármacos pelo processo foto-Fenton e as respectivas 

constantes de taxa de reação com o radical hidroxila.  H2O2 = 30 mg L
−1

 e Fe
3+

 = 3 mg L
−1

. 

 

 

Portanto, considerando-se que o aumento no número de lâmpadas não melhora a 

degradação e que, nestas condições, não há competição entre os fármacos pelo radical 

hidroxila, elaborou-se outro planejamento fatorial, agora 2
2
, contendo apenas as 

concentrações de ferro(III) e peróxido de hidrogênio como fatores (o número de lâmpadas foi 

fixado em 2).As novas concentrações foram:  30 e 40 mg L
1

 (H2O2) e 3 e 4 mg L
1

 (Fe
3+

).  

Também se decidiu monitorar apenas a degradação de SVT, pois foi o fármaco com a menor 

porcentagem de degradação entre os três estudados nesta Tese, ou seja, quando a SVT fosse 

completamente degradada, provavelmente a RNT e o DCF também o seriam (Tabela 4.6). 
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Tabela 4.6 – Planejamento fatorial 2
2
 (em duplicata) para se determinar as melhores condições de degradação 

da Sinvastatina (SVT) pelo processo foto-Fenton.  TDH = 10 min.  Número de lâmpadas = 2. 

Ordem 
Fatores Degradação 

H2O2 (mg L
−1

) Fe
3+

 (mg L
−1

) SVT 

8 30 3 0,41 

16 30 3 0,40 

18 30 4 0,83 

21 40 3 0,94 

22 40 4 0,98 

17 30 4 0,80 

20 40 3 0,97 

19 40 4 0,96 

 

Conforme esperado, neste segundo planejamento (erro-padrão = 1,70%), RNT e DCF 

não foram detectados nos níveis superiores de ferro(III) e peróxido de hidrogênio.  Em média, 

97% da SVT foram degradados em tais condições. 

Observa-se que, na maior concentração de peróxido de hidrogênio, o aumento na 

concentração de ferro(III) não tem efeito significativo na eficiência de degradação de SVT 

(Tabela 4.6).  Portanto, as condições encontradas nesta etapa (número de lâmpadas = 

2,concentração de ferro(III) = 3,0 mg L
−1

, concentração de peróxido de hidrogênio = 40 mg 

L
−1

 e TDH = 10 min) foram testadas na operação do fotorreator acoplado ao reator biológico.  

Nestas condições, o consumo de peróxido de hidrogênio foi de 88 ± 5% e a remoção de 

carbono orgânico dissolvido foi de 72 ± 3% (de 18 para 5 mgL
−1

). 

Experimentos controle (adsorção, fotólise, oxidação direta com peróxido de 

hidrogênio e UV/H2O2) foram feitos nas condições definidas como ótimas nesta etapa.            

O esgoto tratado biologicamente e contendo os fármacos foi deixado no fotorreator por 24 h, 

no escuro e temperatura ambiente (25 ± 2ºC), e não foi observada remoção de nenhum 

fármaco por adsorção.  Outra solução com a mesma composição foi colocada no fotorreator e 

duas lâmpadas foram ligadas por 30 min;  a fotólise dos fármacos também não foi observada.  

A oxidação direta dos fármacos pelo peróxido de hidrogênio não foi observada em 30 min de 

reação no escuro, porém 8 ± 2% deste oxidante foi consumido devido à oxidação da matéria 

orgânica residual do processo biológico.  A fotólise do peróxido de hidrogênio (UV/H2O2) 
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também não degradou os fármacos porque as lâmpadas utilizadas não emitem energia 

suficiente para a produção de •OH. 

 

4.4.2. Caracterização do catalisador para Fenton heterogêneo 

 

A determinação dos principais elementos que compunham a zeólita natural, antes e 

depois dos processos de modificação, foi feita por fluorescência de raios X.  A partir desses 

dados, foi possível acompanhar as alterações mais importantes causadas nos materiais como, 

por exemplo, a razão SiO2/Al2O3e a concentração de ferro (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5  Composição da zeólita natural (ZN) e dos materiais obtidos após os processos de modificação.      

A = tratamento com HCl 1,0 mol L
1

;  Fe = tratamento para impregnação de ferro.  Os números 

representam quantas vezes cada tratamento foi executado. 

 

 

A razão SiO2/Al2O3 é um importante parâmetro a se monitorar quando se utiliza 

aluminossilicatos como material suporte de catalisadores. Esta razão mostra a hidrofobicidade 

do material, ou seja, pode afetar o mecanismo e a eficiência da reação por aumentar a 

afinidade entre o composto orgânico e o catalisador.  Nota-se que as etapas de tratamento com 

HCl contribuíram com aumento de quase 3 vezes no valor de SiO2/Al2O3 (de 9 para 26), 

tornando a zeólita natural mais hidrofóbica.  Por outro lado, os tratamentos ácidos, além de 

removerem o alumínio, também dissolveram a maior parte do ferro presente no material, cuja 
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fração inicial era de 2,6% em massa. Sendo assim, os processos para a inclusão de ferro foram 

necessários e, depois de duas etapas, obteve-se um material com 1,4% deste elemento.  

Destaca-se que a inclusão do ferro não afetou a hidrofobicidade do catalisador. 

Além de aumentar a razão SiO2/Al2O3, os tratamentos ácidos também dissolveram 

boa parte das impurezas presentes na zeólita natural.  Durante tais tratamentos, os canais 

zeolíticos foram desbloqueados, o que contribuiu com a inclusão de uma maior quantidade de 

ferro na etapa posterior e foi responsável pelo expressivo aumento na área superficial 

específica do material (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Área superficial específica dos materiais durante as etapas de síntese do catalisador.  A = tratamento 

com HCl 1,0 mol L
1

;  Fe = tratamento para impregnação de ferro.  Os números representam quantas 

vezes cada tratamento foi executado. 

 

 

A zeólita natural já continha quantidade expressiva de ferro em sua composição 

(2,6% em massa).  Sabendo disso, decidiu-se por analisar a especiação do ferro no material, 

uma vez que a atividade catalítica está relacionada aos diferentes mecanismos de 

decomposição de H2O2a partir do ferro na forma livre ou na forma de óxidos.  Para isto, as 

amostras obtidas durante as etapas de síntese foram trituradas até se obter um pó, que foi 

analisado por refletância difusa (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Espectros de refletância difusa dos materiais obtidos nas etapas de (a) tratamento com HCl 1,0 mol L
−1

 

e (b) após os tratamento para inclusão de ferro. 

  

 

As bandas abaixo de 300 nm representam as espécies de Fe(III) mono e binucleares 

responsáveis pela produção mais eficiente de radicais hidroxila.  Já as acima de 300 nm se 

devem à presença de óxidos de ferro (GONZALEZ-OLMOS et al., 2013).  Embora a zeólita 

natural possua concentração de ferro maior do que o catalisador obtido (2Fe4A), a maior 

fração deste metal não está disponível para a decomposição de peróxido de hidrogênio devido 

à baixa área superficial, ou seja, os canais zeolíticos estão bloqueados para a difusão de H2O2. 

Observa-se que o aumento do espaço disponível no interior da zeólita também tem um lado 

negativo:  possibilita a formação de óxidos de ferro, conforme observado na Figura 4.7b. 

As etapas de desaluminação (tratamento com HCl) também foram monitoradas por 

difração de raios X (Figura 4.8).  Uma vez que a zeólita natural possui diversas impurezas, 

seu difratograma é composto por muitos picos, porém é possível observar os sinais 

característicos da heulandita, que compõe 70% do material.  Durante a desaluminação, tais 

picos se destacam e, após quatro ciclos do tratamento com HCl, um pico característico do 

quartzo foi observado. 
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Figura 4.8 – Difratogramas de raios X da zeólita natural (ZN) e dos materiais obtidos nas etapas de 

desaluminação com HCl. 

 

4.4.3 Degradação dos fármacos pelo processo Fenton heterogêneo 

Na etapa de caracterização dos materiais verificou-se que (a) os materiais ZN, 1A 

e2Fe4A continham Fe(III) mono e binuclear em quantidade apreciável e (b) os materiais 1A e 

2Fe4A possuíam área superficial específica da ordem de 180 m
2
 g

−1
. 

Portanto, decidiu-se determinar a atividade catalítica destes materiais para a 

decomposição de peróxido de hidrogênio (Figura 4.9).  Frascos abertos contendo a suspensão 

dos materiais em esgoto tratado biologicamente numa concentração de 10 g L
−1

 e H2O2 2 g L
−1

, 

todos em pH 7,3 ± 0,2, foram agitados com barra magnética durante 8 h em temperatura 

ambiente (22 ± 2ºC).   
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Figura 4.9 – Decomposição do peróxido de hidrogênio em suspensões de zeólita natural (ZN) e zeólita 

modificada (2Fe4A).  CH2O2 = 2,0 g L
−1

;  Ccat = 10 g L
−1

;  e pH = 7,3 ± 0,2. 

 

A zeólita natural submetida a uma etapa de tratamento ácido (1A) não decompôs o 

peróxido de hidrogênio em 20 h de reação.  Embora 1A possua 1,12% de Fe, os sítios ativos 

para a reação com o peróxido de hidrogênio parecem estar de alguma forma inativados;  

portanto, este material não foi utilizado nos experimentos posteriores.  Com relação aos outros 

dois candidatos a catalisador, ZN e 2Fe4A, observou-se que a decomposição do H2O2seguiu 

uma cinética de pseudo-primeira ordem, ou seja, ln(C C0⁄ ) = −k ∙ t, sendo que a constante de 

decomposição para zeólita natural foi aproximadamente quatro vezes maior do que 2Fe4A.A 

partir destas informações, calculou-se a atividade catalítica (AH2O2
), L g

−1
 h

−1
,para cada 

material com a Equação 4.11,onde kH2O2
é a constante da taxa de degradação de pseudo-

primeira ordem,h
−1

, e Ccat é a concentração do catalisador em g L
−1

: 

AH2O2
 =  

kH2O2

Ccat
  (4.11) 

 

Encontrou-se 3,40 ×10
−3

 e 1,45 ×10
−2

 L g
−1

 h
−1

 para2Fe4A e ZN, respectivamente.  

Embora a zeólita natural tenha apresentado atividade catalítica para decomposição de 

peróxido de hidrogênio aproximadamente quatro vezes maior do que 2Fe4A, não é possível 

afirmar que esse material é o melhor catalisador para a degradação dos fármacos, pois as 

reações com radical hidroxila ocorrem nos canais zeolíticos e talvez a zeólita natural permita 

apenas a difusão de moléculas pequenas como o H2O2.  Portanto, foram feitos experimentos 

com ZN e 2Fe4A para se verificar a degradação dos fármacos. 
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Uma solução contendo a mistura de fármacos a 50 µg L
−1

 cada foi preparada com o 

esgoto tratado biologicamente.  Esta solução foi utilizada para preparar as suspensões de ZN e 

2Fe4A na concentração de 10 g L
−1

, nas quais se adicionou peróxido de hidrogênio na 

concentração final de 2,0 g L
−1

.Os frascos foram fechados e mantidos sob agitação por 12 h. 

Frascos sem peróxido de hidrogênio também foram preparados para se verificar a 

contribuição da adsorção.  Verificou-se degradação dos fármacos apenas na presença do 

catalisador 2Fe4A (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – Degradação dos fármacos Ranitidina (RNT), Diclofenaco (DCF) e Sinvastatina 

(SVT) pelo processo Fenton heterogêneo com o catalisador2Fe4A.CFármaco= 50 µg L
−1

; 

Ccat = 10 g L
−1

;  CH2O2 = 2,0 g L
−1

;  e pH = 7,3 ± 0,2. 

 

 

Apenas 2% de DCF foi removido por adsorção nos experimentos utilizando 2Fe4A;  

a remoção dos demais fármacos não foi afetada por este processo.  Conclui-se que a ZN 

possui suas cavidades menos acessíveis, pois apenas o peróxido de hidrogênio pôde ser 

degradado.  A degradação da SVT possivelmente foi afetada pela sua dimensão molecular 

(Figura 4.11), que é um limitante no caso do processo Fenton heterogêneo utilizando zeólitas 

como suporte.  Este efeito de exclusão por tamanho foi menos pronunciado no caso de RNT e 

DCF porque ambos possuem pelo menos uma dimensão compatível (Figura 4.11) com as 

entradas dos canais zeolíticos, que no caso da heulandita é de até 7,5 Å.  A degradação de 

RNT e DCF ocorreu com cinética de pseudo-primeira ordem e a Equação 4.9 pôde ser usada 

para calcular as respectivas atividades catalíticas, obtendo-se 3,3 × 10
−3

 e 2,5 × 10
−3

 L g
−1

 h
−1

.  

Não houve remoção de carbono orgânico dissolvido em nenhum destes experimentos. 
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Figura 4.11 – Dimensões (Å) dos fármacos ranitidina (RNT), diclofenaco (DCF), sinvastatina (SVT) e do 

peróxido de hidrogênio (H2O2).  Geometrias 3D otimizadas usando o software Avogrado (campo 

de força MMFF94). 

 

 

Com a finalidade de se verificar o efeito do processo homogêneo, a fase líquida foi 

separada dos respectivos catalisadores, por meio de centrifugação, e mantida nas condições 

experimentais por mais 12h.Constatou-se que a degradação dos fármacos mostrada na Figura 

4.10 se deve exclusivamente ao processo heterogêneo.  A fase líquida foi submetida a análise 

de ferro total e encontrou-se que apenas 1,1 ± 0,2% da concentração inicial suportada na 

zeólita foi lixiviada. 

A dissolução do ferro suportado na zeólita teria um efeito negativo direto na 

atividade catalítica, pois este elemento seria gradualmente removido do reator.  Para se 

verificar a resistência de 2Fe4A com relação à lixiviação de ferro, oxalato, uma molécula 

pequena e forte complexante de ferro, foi adicionado ao sistema de degradação estudado, ou 

seja, na suspensão preparada com esgoto tratado biologicamente contendo os fármacos, 

peróxido de hidrogênio e catalisador.  Este experimento foi realizado em 5 ciclos de 30 h 

cada, sendo que a zeólita era separada por centrifugação ao término de cada ciclo e uma nova 

solução contendo fármacos, peróxido de hidrogênio e oxalato era adicionada, ou seja, a 

zeólita era reutilizada (Figura 4.12).  Considerando-se que a fração de ferro em 2Fe4A é de 
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1,4% em massa, adicionou-se oxalato em concentração molar 3 vezes maior.  Antes da 

quantificação do ferro, as amostras foram digeridas para se evitar interferência do oxalato na 

formação da cor. 

 

Figura 4.12 – Ferro total lixiviado de 2Fe4A após ciclos de 30 h na presença de oxalato em proporção molar de  

1 Fe : 3 oxalato.  Efeito da dissolução do ferro na degradação de ranitidina (RNT). 

 

 

Os experimentos na presença de oxalato mostraram que a dissolução do ferro é mais 

expressiva nos primeiros ciclos;  a partir do terceiro ciclo a lixiviação foi menor do que 0,1% da 

quantidade de ferro total no sistema reacional.  Este teste é importante por mostrar que o 

catalisador 2Fe4A será resistente na operação contínua do reator quando acoplado ao processo 

biológico.  Observa-se, também, que a degradação de RNT não foi prejudicada tanto pela 

dissolução do ferro quanto pela presença de oxalato, que possui kOH,oxalato = 1,4 × 10
6

 L mol
1

 

s
1

 (WOLS; HOFMAN-CARIS, 2012). 
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4.5 CONCLUSÕES 

 

O processo foto-Fenton pôde degradar totalmente todos os fármacos aplicando-se 

potência elétrica de 16W, CH2O2= 40 mg L
−1

, CFe3+= 3,0 mg L
−1

 e sem correção do pH.  Este 

processo tem potencial para aplicação como tratamento sequencial a um processo biológico 

porque as características deste último são bastante constantes, evitando alterações bruscas na 

eficiência do POA.  A configuração estudada possui a vantagem adicional da formação dos 

complexos entre ferro e ácidos orgânicos de cadeia curta.  Nestas condições, a fotorredução 

do ferro é acelerada e a produção de radical hidroxila é mais eficiente.  Além disso, o 

processo foto-Fenton contribui para a remoção de carbono orgânico residual, que pode ser 

aumentada para se obter um efluente com melhor qualidade, possibilitando o seu reúso 

seguro. 

Foi possível sintetizar um catalisador para o processo Fenton heterogêneo utilizando 

zeólita natural como meio suporte.  Embora este material já possua ferro em sua composição, 

o mesmo não apresentou atividade catalítica para a degradação dos fármacos.  Portanto, um 

processo de desbloqueio dos poros foi necessário, o qual também removeu o ferro presente na 

zeólita natural.  Sendo assim, foi necessário, também, suportar ferro novamente para que a 

zeólita apresentasse atividade catalítica para a degradação dos fármacos.  Notou-se que as 

condições estudadas não são aplicáveis para a degradação de todos os fármacos, pois, no caso 

da SVT, seria necessário um meio suporte com canais de dimensões maiores, uma vez que os 

7,5 Å dos canais da heulandita não comportaram este composto-alvo e ele não foi degradado.  

Conclui-se, ainda, que o catalisador obtido foi bastante estável nas condições experimentais 

estudadas, pois uma pequena fração de ferro foi lixiviada apenas nos ciclos iniciais de 

operação e isto não afetou a degradação dos fármacos. 
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DEGRADAÇÃO DE FÁRMACOS POR PROCESSOS ACOPLADOS 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

As estações de tratamento de esgoto são as principais fontes de entrada de fármacos 

no ambiente, onde são encontrados em concentrações muito baixas e não apresentam efeitos 

tóxicos agudos.  Entretanto, tais contaminantes podem ser bioacumulados e apresentar 

toxicidade crônica para humanos e organismos aquáticos que pode estar relacionada tanto aos 

fármacos como aos seus metabólitos (SANTOS et al., 2010).  Desta forma, faz-se necessário 

o desenvolvimento de processos de tratamento de esgoto sanitário capazes de remover esses 

contaminantes de forma eficiente, mesmo quando encontrados em baixa concentração. 

O desafio atual é o desenvolvimento de processos adequados para o tratamento 

destes poluentes.  Pensar em estações de tratamento compostas apenas por processos 

convencionais é arriscado num cenário em que diversos contaminantes têm sido identificados 

nos corpos d’água, com um rápido crescimento populacional e de atividades industriais, bem 

como o estresse das fontes de captação de água (RICHEY et al., 2015).  

Os processos convencionais de tratamento de efluentes se estabeleceram há muitas 

décadas quando era necessária apenas a remoção de matéria orgânica.  Entretanto, a 

efetividade desses processos se tornou limitada a partir da década de 1970, quando se 

verificou que os esgotos, tanto sanitários quanto industriais, continham compostos pouco 

biodegradáveis e/ou tóxicos (PETRASEK et al., 1983). Portanto, sistemas compostos 

exclusivamente por processos biológicos não podem ser escolhidos para a degradação desses 

compostos biorrecalcitrantes.  No entanto, tais processos podem ser acoplados a diversos 

processos químicos como, por exemplo, os Processos Oxidativos Avançados (POA). 

A popularidade dos POA tem crescido nos últimos anos como processo principal ou 

complementar devido principalmente à necessidade de degradação de compostos orgânicos 

recalcitrantes. Uma das vantagens dos POA é a baixa seletividade do radical hidroxila, porém, 

dependendo do efluente, um sistema composto exclusivamente por POA pode apresentar um 

custo operacional muito alto devido ao consumo energético e de reagentes (TABRIZI; 

MEHRVAR, 2004). 
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A degradação completa dos contaminantes utilizando um único processo e com baixo 

custo é frequentemente impraticável.  Esse desafio geralmente é superado com o acoplamento 

entre processos químicos e biológicos.  A Figura 5.1 mostra uma estratégia geral que se pode 

seguir quando se pretende acoplar processos biológicos e POA para a degradação de 

compostos recalcitrantes presentes nos esgotos.  Os POA têm custo mais elevado em 

comparação com os processos biológicos convencionais.  Portanto, deve-se, inicialmente, 

confirmar que os compostos-alvo são realmente recalcitrantes, caso contrário, os tratamentos 

biológicos ainda são a opção mais barata e sustentável (SARRIA et al., 2002). 

 

Figura 5.1 – Estratégia geral para o acoplamento entre processos oxidativos avançados (POA) e processos 

biológicos. 

 

Fonte: Adaptado de SARRIA et al. (2002). 
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É comum que os sistemas acoplados sejam compostos por apenas um POA e um 

processo biológico.  Nestes casos, o processo biológico é responsável pela remoção dos 

compostos orgânicos biodegradáveis enquanto que o POA pode contribuir com a degradação 

de compostos residuais ou aumento da biodegradabilidade do esgoto (TABRIZI; MEHRVAR, 

2004).  A eficiência dos processos acoplados depende do propósito do tratamento, porém 

geralmente requer a otimização independente dos processos biológicos e POA (OLLER; 

MALATO; PÉREZ, 2011).  A Tabela 5.1 mostra alguns exemplos de processos combinados 

para o tratamento de diversos contaminantes. 

 

Tabela 5.1 – Alguns exemplos de processos biológicos acoplados a POA (continua). 

Composto-alvo Condições Resultados Referência 

Papel e celulose 

Amostras com DQO de 

3.520 mg L
−1

 foram 

tratadas com polieletrólito 

seguido de lodos ativados. 

O efluente secundário foi 

tratado com ozonização, 

H2O2/O3 e Fenton. 

A eficiência dos tratamentos foi: 

Fenton > H2O2/O3 > ozonização. 

60% de remoção de DQO foram 

obtidos após 1 h de ozonização. 

88% de remoção de DQO pelo 

processo Fenton usando razão 

molar de 0,5:1 Fe
2+

/H2O2 e 2:1 

H2O2/DQO. 

TÜNAY et al. (2008) 

Cibacron Red FN-R 

Processo biológico 

anaeróbio-aeróbio seguido 

de foto-Fenton e 

ozonização. As 

concentrações iniciais do 

composto-alvo foram 250, 

1.250 e 3.135 mg L
−1

. 

O processo biológico degradou 

menos de 9% em 28 dias.              A 

remoção de carbono orgânico 

dissolvido pelo processo foto-

Fenton aumentou 

proporcionalmente à concentração 

de ferro.                 A ozonização foi 

estudada em pH 3, 7, 10 e 10,5;  

este último foi a melhor condição 

(83% de mineralização em 150 

min). 

MONTAÑO et al. 

(2008) 

Metomil, dimetoato, 

oxamil, cimoxamil e 

pirimetamil 

A concentração inicial de 

cada composto foi de      

50 mg L
−1

.  Fotocatálise 

com TiO2 e foto-Fenton, 

ambos em reatores CPC 

de 35 L e com luz solar. 

Reator aeróbio de 

biomassa imobilizada de 

35 L. 

90% de remoção de carbono 

orgânico dissolvido após 1.197 e 

512 min de fotocatálise e foto-

Fenton, respectivamente.  O pré-

tratamento com foto-Fenton 

diminuiu a toxicidade de 90 para 

47%. A biodegradabilidade foi de 

70% em 12 dias. O processo 

combinado (biológico + foto-

Fenton) removeu mais de 90% dos 

compostos-alvo. 

OLLER et al. (2007) 

Reactive Black 5 

(RB5), Reactive blue 

13 (RB13), Acid 

Orange 7 (AO7) 

Fenton seguido de 

processo biológico 

aeróbio.  Concentração 

inicial dos corantes foi 50 

mg L
−1

. pH, peróxido e 

ferro foram otimizados. 

Mais de 99% dos corantes foram 

degradados em pH 3.                     A 

descoloração aumentou com o H2O2 

até a concentração de          50 mg 

L
−1

. A concentração ótima de Fe
2+

 

foi 15 mg L
−1

. 

LHODA; 

CHAUDHARI (2007) 

4-clorofenol 

Foto-Fenton em reator de 

2,2 L seguido de 

tratamento biológico 

(SBBR). A concentração 

inicial do composto-alvo 

foi 200 mg L
−1

. 

O peróxido de hidrogênio teve mais 

influência na degradação do que 

Fe
2+

 e temperatura. Além disso, o 

efluente foi mais biodegradável 

quando a concentração de H2O2 foi 

alta. 

BACARDIT et al. 

(2007) 
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Tabela 5.1 – Alguns exemplos de processos biológicos acoplados a POA (conclusão). 

Composto-alvo Condições Resultados Referência 

Fármacos, inibidores 

de corrosão e 

pesticidas 

UV/H2O2 e foto-Fenton 

foram testados como pós-

tratamento de efluente de 

ETE municipal. O pH não 

foi ajustado. Reator de 37 

L com 5 lâmpadas          

(254 nm) de 150 W cada. 

Mais de 80% de degradação de 

todos os compostos sem adicionar 

Fe
3+

 (o esgoto tratado 

biologicamente já continha            

1,6 mg L
−1

).  A adição de ferro não 

contribuiu para a degradação. 67 s 

de reação e 40 mg L
−1

 de H2O2. 

DE LA CRUZ et al. 

(2013) 

Tilosina 

Eletro-Fenton em reator 

de 1 L seguido de lodos 

ativados. Concentração 

inicial do composto-alvo 

foi 100 mg L
−1

. 

O antibiótico foi completamente 

degradado em 15 min de eletro-

Fenton em pH 3. A mineralização 

foi de 88% após 6 h do POA.           

A biodegradabilidade aumentou 

após 4 h de eletro-Fenton (67% de 

remoção de carbono orgânico total 

após 25 dias de lodos ativados). 

SIAGH et al. (2014) 

Amoxicilina 

Fenton em reator de 1 L. 

Variou-se H2O2/Fe
2+

 de 1 

a 50; tempo de 1 a 100 h; 

temperatura de 30 a 80ºC; 

e pH de 1 a 9. Lodos 

ativados por 120 h. 

Concentração inicial do 

composto-alvo foi 1 g L
−1

. 

80% de remoção do antibiótico 

após 70 min de Fenton (Fe
2+

 = 

20,43 g L
−1

, 3% H2O2 e 40ºC).  

Lodo ativado não degradou 

amoxicilina, porém o pré-

tratamento com Fenton possibilitou 

100% de degradação. 

GUO; XIE; CHEN 

(2014) 

Acid red 18 

Lodo ativado seguido de 

Fenton (combinação de 

ferro zero e ultrassom).  

Concentração inicial do 

corante foi 500 mg L
−1

. 

97% de remoção de DQO, 99% de 

remoção do corante e 89% dos 

metabólitos pelo processo 

combinado. 

AZIZI et al. (2015) 

Venlaflaxina 

Foto-Fenton em simulador 

solar e UV/H2O2com 

lâmpadas UV-C de 35 W. 

Concentração inicial do 

fármaco no efluente 

tratado biologicamente foi 

de300 ng L
−1

. 

90% de degradação após 10 min de 

foto-Fenton em pH 3, Fe
3+

/H2O2 de 

20:50. 90% de degradação por 

UV/H2O2 após 10 min com 50 mg 

L
−1

 de H2O2. 

GIANNAKIS et al. 

(2017). 

Carbamazepina 

Radiação gama em reator 

de 200 mL, seguido de 

lodo ativado. 

Concentração inicial do 

fármaco foi 17 mg L
−1

. 

99,8% de degradação do fármaco e 

26,5% de remoção de carbono 

orgânico total com a dose de        

800 Gy.  Lodo ativado aumenta a 

remoção de carbono orgânico total 

para 79,3%. 

WANG; WANG 

(2017) 

 

 

A Tabela 5.1 mostra que é comum ajustar o pH para próximo de 3 no caso dos 

processos baseados na reação de Fenton.  Em condições reais isso não é factível, pois também 

seria necessário um novo ajuste de pH após o POA.  Nesta etapa da Tese, optou-se por variar 

apenas os parâmetros de fácil controle: irradiação e concentrações de ferro e peróxido.              

O efluente de um processo biológico anaeróbio-aeróbio já possui alguns ácidos orgânicos de 

cadeia curta, os quais coordenam com o Fe(III) tornando-o solúvel em pH próximo de 7. 
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5.2 OBJETIVOS 

Nesta última etapa da Tese, o objetivo foi acoplar o processo biológico anaeróbio-

aeróbio com os POA foto-Fenton e Fenton heterogêneo para a degradação dos fármacos a 

partir das informações obtidas nos ensaios em batelada.  Outro objetivo foi avaliar a relação 

custo-benefício dos POA como pós-tratamento. 
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5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.3.1 Ensaios hidrodinâmicos 

Uma vez que os reatores foram operados com escoamento contínuo, foi necessário se 

determinar os TDH médios.  NaCl 1 g L
−1

 foi utilizado como traçador e a condutividade foi 

monitorada na saída do reator a cada minuto.  O procedimento foi adaptado de Levenspiel 

(2000) e consistiu das seguintes etapas: 

 alimentação do reator com água destilada e ajuste da vazão; 

 substituição da alimentação com água pela solução de NaCl; 

 monitoramento da condutividade durante o período de três vezes o TDH nominal; 

 construiu-se uma curva da condutividade normalizada (C/C0) em função do tempo;  e 

 o TDH médio foi o tempo correspondente a C/C0 = 0,5. 

5.3.2Operação dos reatores acoplados 

A matriz estudada nesta Tese possui boa biodegradabilidade, porém observou-se que 

os compostos-alvo, os fármacos, são recalcitrantes nas condições experimentais. Além disso, 

tais compostos não apresentaram toxicidade aguda para a biomassa do reator biológico.  

Portanto, a combinação entre os processos de tratamento foi feita da seguinte forma:  processo 

biológico seguido de POA (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Fluxograma de operação dos processos acoplados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme mencionado anteriormente, os POA foto-Fenton e Fenton heterogêneo 

foram estudados.  Ressalta-se que, em ambos os casos, as diluições causadas pela adição dos 

reagentes foram consideradas. 

Os reatores de POA utilizados nesta etapa foram o de foto-Fenton, descrito no 

Capítulo 4, e o de Fenton heterogêneo (Figura 5.3). Este último foi construído com um tubo 

de vidro que teve as extremidades fechadas com tampas de teflon.  As tampas continham 

placas de vidro sinterizado com 3,0 mm de espessura e porosidade de 40-100 µm para fixar o 

leito.  Este reator foi recheado com o catalisador 2Fe4A, cujo diâmetro das partículas era de 

0,30,5 mm.  Considerando-se que este reator possui volume total de 47,3 mL e que foram 

usados38,8 g de catalisador 2Fe4A(massa específica de 0,82 g mL
−1

), obteve-se o volume da 

fase líquida de 8,5 mL e uma suspensão equivalente a 4.560 g de sólido por litro. 
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Figura 5.3 – Reator de leito fixo utilizado no processo Fenton heterogêneo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ambos os reatores foram operados com as soluções nas concentrações adequadas, 

estabelecidas nas etapas anteriores, e a amostragem sempre foi feita depois de um período 

equivalente a dez vezes o TDH, quando os reatores foram considerados em estado 

estacionário. 
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5.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.4.1 Ensaios hidrodinâmicos 

 

Os ensaios hidrodinâmicos para a determinação dos TDH médios foram realizados 

antes dos experimentos de degradação.  Desta forma, puderam-se determinar as vazões 

adequadas de acordo com os resultados obtidos nos experimentos em batelada.  A Figura 5.4 

mostra as curvas obtidas nos ensaios em degrau. 

 

Figura 5.4 – Curvas obtidas nos ensaios hidrodinâmicos.  (a) reator para foto-Fenton com TDH teórico de        

23 min;  (b) reator para Fenton heterogêneo com TDH teórico de 12 min. 

  

 

A curva observada para o fotorreator tem formato característico para sistemas com 

elevado grau de mistura, pois o traçador é detectado no início do ensaio.  Esta mistura é 

resultado da alta vazão de alimentação (72 mL min
−1

) mais da posição horizontal na qual o 

fotorreator foi operado.  Possivelmente as lâmpadas em seu interior também contribuem para 

o aumento da mistura.  Neste caso, o TDH teórico foi de 23 min para que o TDH médio fosse 

de aproximadamente 10 min, condição esta encontrada nos ensaios em batelada.  

No caso do reator de leito fixo para Fenton heterogêneo, o formato da curva obtida é 

característico de reatores empistonados.  A granulometria do recheio e o diâmetro interno do 

reator contribuíram para este comportamento.  A isto se associa a vazão de 0,7 mL min
−1

, na 

qual o reator foi alimentado para que o TDH médio fosse de 12 min. 
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5.4.2 Degradação dos fármacos pelos processos acoplados 

5.4.2.1 Processo anaeróbio-aeróbio acoplado ao foto-Fenton 

O fotorreator foi operado continuamente nas melhores condições encontras pelos 

ensaios em batelada, ou seja, apenas duas lâmpadas ligadas, Fe
3+

3,0 mg L
−1

 e H2O2 40 mg L
−1

.  

O pH de alimentação (7,3 ± 0,2) não foi ajustado e os fármacos foram adicionados na linha de 

alimentação para que a concentração na entrada do fotorreator fosse de, aproximadamente,50 

µg L
−1

.  Uma vez que a vazão de alimentação do reator biológico era de aproximadamente 

1/10 da vazão do fotorreator, foi necessário coletar o efluente tratado biologicamente durante 

a noite para o processo foto-Fenton no dia seguinte, sendo que este POA não pôde ser operado 

continuamente.  Este procedimento foi feito durante duas semanas a fim de se avaliar a 

estabilidade do processo (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 – Degradação dos fármacos ranitidina (RNT), diclofenaco (DCF) e sinvastatina (SVT), e remoção de 

carbono orgânico dissolvido (COD) pelo processo foto-Fenton acoplado ao processo anaeróbio-

aeróbio. 
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5.4.2.2 Processo anaeróbio-aeróbio acoplado ao Fenton heterogêneo 

 

Considerando-se que tanto a degradação do peróxido de hidrogênio quanto a dos 

fármacos seguem cinética de pseudo-primeira ordem, a Equação 5.1 pode ser usada para 

estimar as condições de operação no reator de leito fixo: 

ln
C

C0
 =  −A ∙ Ccat ∙ t  (Eq. 5.1) 

A partir desta equação, estimou-se que para se obter 90% de degradação de DCF, o 

TDH deveria ser de 12 min.  Utilizou-se o DCF como referência porque este composto-alvo 

foi o que apresentou a menor degradação nos ensaios em batelada, ou seja, se ele fosse 

completamente degradado, RNT provavelmente também o seria.  Nesta etapa, SVT não foi 

monitorada, pois já se sabe que ela não é degradada durante o processo Fenton heterogêneo 

utilizando-se 2Fe4A como catalisador.  A Figura 5.6 mostra a estabilidade do processo 

durante dez dias de operação contínua. 

 

Figura 5.6– Degradação dos fármacos ranitidina (RNT) e diclofenaco (DCF) e remoção de carbono orgânico 

dissolvido (COD) pelo processo Fenton heterogêneo acoplado ao processo anaeróbio-aeróbio. 
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A Figura 5.6 mostra que o processo Fenton heterogêneo foi eficiente para a 

degradação dos fármacos, uma vez que as frações destes contaminantes na saída do reator 

foram de 2 e 18% da concentração inicial de RNT e DCF, respectivamente.  Nota-se, também, 

que este processo possui certa seletividade, pois os compostos-alvo foram degradados sem 

que se observasse remoção de COD.  Percebe-se ainda que, nas condições estudadas, não se 

atingiu a eficiência estimada para a degradação de DCF a partir dos ensaios em batelada.  Isto 

pode ter ocorrido devido ao aumento no tamanho de partícula (de < 75 para 300500 µm), o 

que prejudicou a transferência de massa.  Nas condições experimentais, aproximadamente 

93% do peróxido de hidrogênio foi consumido e P-DCF não foi detectado na saída do reator. 

Uma alternativa para se diminuir o custo deste processo e aumentar a degradação dos 

fármacos seria reduzir a concentração inicial de peróxido de hidrogênio, uma vez que este 

oxidante pode competir com os compostos-alvo pelo radical hidroxila (Equação 5.2) 

(PIGNATELLO; OLIVEIROS; MACKAY, 2006): 

H2O2 + •OH → HO2• + H2O   (Eq. 5.2) 

Tal estratégia foi adotada, sendo que apenas a concentração inicial de peróxido de 

hidrogênio passou de 2,0 para 1,0 g L
−1

;o reator foi operado nesta condição durante dois dias.  

Observou-se que aproximadamente 96% do peróxido de hidrogênio foram consumidos, 

conforme estimado a partir dos ensaios em batelada.  Por outro lado, a degradação dos 

fármacos foi bastante afetada e as eficiências foram de 83 e 55% para RNT e DCF, 

respectivamente.  Portanto, este processo parece necessitar de uma concentração mínima de 

peróxido de hidrogênio no leito para que os fármacos sejam eficientemente degradados, e tal 

concentração é próxima de 2,0 g L
−1

. 

5.4.3 Estimativa de custos 

Considerando-se que a produção per capta de esgoto sanitário é, em média, 160 L 

hab
−1

 d
−1

 (METCALF & EDDY, 2003), estimou-se o custo de cada um dos POA estudados 

nesta Tese, foto-Fenton e Fenton heterogêneo, para que se obtivesse 90% de degradação dos 

fármacos presentes no esgoto sanitário produzido por 2.000 hab.  Destaca-se que os valores 
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estimados são para os POA acoplados ao processo anaeróbio-aeróbio, conforme mostrado nos 

itens 5.4.2.1 e 5.4.2.2. 

Para o cálculo do custo de capital (CCAP)do processo foto-Fenton, foi considerado 

apenas o custo do fotorreator.  No cenário estabelecido, a vazão a ser tratada é de 13,3 m
3
 h

−1
.  

Para que se obtivesse 90% de degradação de DCF nas condições estabelecidas no item 5.5.2.1 

(TDH = 10 min;CH2O2 = 40 mg L
−1

;  CFe(III) = 3,0 mg L
−1

;  densidade de potência elétrica = 

9,67 W L
−1

), o volume de reator (Vr) seria 2,22 m
3
.  O custo do reator (Cr) foi estimado a 

partir dos resultados obtidos por Piretti (2008) em sua dissertação, cujo tema foi o projeto de 

fotorreatores para tratamento de efluentes industriais (Equação 5.3).  k1r (3,4746), k2r (0,5893) 

e k3r (0,2053) são coeficientes para reatores com volumes entre 1,14 e 3,93 m
3
 (PIRETTI, 

2008).  Este autor usou a metodologia descrita por Turton (1998), portanto o custo do reator 

foi atualizado utilizando-se o índice de equipamentos do CEPCI (Chemical Engineering Plant 

Cost Index)
8
 dos anos de 1998 (436,0) e 2016 (636,9), conforme a Equação 5.4. 

log 𝐶r = k1r + k2r ∙ log 𝑉r + k3r ∙ (log 𝑉r)2  (Eq. 5.3) 

𝐶r,2016  =  𝐶r ∙  
CEPCI2016

CEPCI1998
    (Eq. 5.4) 

Para o cálculo do custo operacional (COP), foram considerados os custos de energia 

elétrica, peróxido de hidrogênio e nitrato férrico.  No custo de energia elétrica, considerou-se 

o valor de US$ 152,90/MWh
9
, conforme divulgado pela Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) (VALOR ECONÔMICO, 2015).  Neste caso, 

encontrou-se, a partir da densidade de potência elétrica e do volume de reator, que o consumo 

de energia elétrica das lâmpadas é de 1,64kWh m
−3

.  O consumo de peróxido de hidrogênio e 

de nitrato férrico são de 0,04 e 0,003 kg m
−3

 e seus custos são US$ 0,52 kg
−1

 e US$ 0,50 kg
−1

, 

respectivamente. 

No caso do processo Fenton heterogêneo (CCAP), considerou-se TDH = 15 min e 

CH2O2 = 2 g L
−1

.  Também se considerou 55% de porosidade quando o catalisador é utilizado 

em pellets.  Logo, o volume total do reator seria de 6 m
3
.  Para este volume, são necessários 

4.920 kg de zeólita natural, cujo custo é de US$ 0,11 kg
−1

 (KULPRATHIPANJA, 2010)
9
.  

Considerou-se, também, que são necessários 2,2 kg HCl/kg ZN e 0,39 kg FeSO4∙7H2O/kg ZN 

                                                 

8
Chemical Engineering Essentials for the CPI Professional <http://www.chemengonline.com>. 

9
 Valor atualizado para o ano de 2016. 
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para a síntese do catalisador 2Fe4A;  tais reagentes custam US$ 0,15 kg
−1

 e US$ 0,16 kg
−1

 

(KEMCORE, 2016), respectivamente.  Com relação aos custos operacionais, considerou-se 

apenas o consumo de peróxido de hidrogênio (2 kg m
−3

).  A Figura 5.7 apresenta a memória 

de cálculo utilizada na estimativa dos custos de capital e operacional dos processos foto-

Fenton e Fenton heterogêneo e a Tabela 5.2 resume os custos estimados. 

 

Figura 5.7 – Memória de cálculo dos custos de capital e operacional dos processos foto-Fenton e Fenton 

heterogêneo (continua). 

Foto-Fenton 

 

Volume do reator: 

𝑉r =
160 × 2.000 × 10

103 × 24 × 60
∙

L × hab × m3 × d × h × min

hab × L × d × h × min
= 2,22̅m3 

 

Custo do reator: 

log 𝐶r = 3,4746 + 0,5893 × log 2,22̅ + 0,2053 × (log 2,22̅)2 = 3,70 

 

𝐶r  =  US$ 5.054,19 

 

𝐶r,2016  =  5.054,19 × 
636,9

436,0
 =  US$ 7.383,06 

 

Consumo energético: 

𝑐e =  9,67 × 0,17 
kW × h

m3
= 1,64 kWh m−3 

 

Custo energético: 

𝐶E = 1,64 × 0,1529 
kWh × US$

m3 × kWh
= US$ 0,25 m−3 

 

Custo do peróxido de hidrogênio: 

𝐶H2O2
 = 0,04 × 0,52 

kg × US$

m3 × kg
= US$ 0,02 m−3 

 

Custo do nitrato férrico: 

𝐶NF = 0,003 × 0,50 
kg × US$

kg × m3
= US$ 0,0015 m−3 
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Figura 5.7 – Memória de cálculo dos custos de capital e operacional dos processos foto-Fenton e Fenton 

heterogêneo (conclusão). 

Fenton heterogêneo 

 

Volume do reator considerando a porosidade: 

𝑉r  =  
160 × 2.000 × 15 × 100

103 × 24 × 60 × 55
∙

L × hab × m3 × d × h × min

hab × L × d × h × min
 =  6,06 m3 

 

Massa de zeólita natural: 

mZN  =  6,06 × 0,82 × 103
m3 × kg × L

L × m3
= 4.969,2 kg 

 

Custo da zeólita natural: 

𝐶ZN  =  4.969,2 × 0,11 ∙
kg × US$

kg
= US$ 546,61 

 

Custo da síntese do catalisador 2Fe4A: 

𝐶2Fe4A = 2,2 × 0,15 × 4.969,2 + 0,39 × 0,16 × 4.969,2 (
kg HCl × US$ × kg ZN

kg ZN × kg HCl
+

kg SF × US$ × kg ZN

kg ZN × kg SF
) = 

 

C2Fe4A = US$ 1.949,91 

 

Custo do peróxido de hidrogênio: 

𝐶H2O2
 =  2 × 0,52 

kg × US$

kg × m3
 =  US$ 1,04 m−3 

 

 

Tabela 5.2 – Comparação dos custos (estimados) entre os POA foto-Fenton e Fenton heterogêneo 

quando acoplados ao processo biológico anaeróbio-aeróbio e tratando esgoto sanitário 

produzido por 2.000 habitantes.  O custo das lâmpadas não foi considerado (alguns 

dólares) e não se tem dados sobre a vida útil das mesmas. 

Custos 
Processo 

Foto-Fenton Fenton Heterogêneo 

Capital (US$) 7.383,06 2.496,52** 

Operacional (US$ m
3

) 0,27* 1,04 

*O custo do nitrato férrico não foi considerado por ser menor que US$ 0,01. 

** O custo do 2Fe4A foi considerado como o de capital porque a lixiviação 

do ferro é muito pequena e não foi observada nenhuma perda de atividade do 

catalisador.  No entanto, não se sabe qual seria a sua vida útil. 

  



143 

 

 

5.5 CONCLUSÕES 

As condições encontradas nos ensaios em batelada foram relativamente bem 

reproduzidas nos reatores de escoamento continuo em ambos os processos estudados.  Em 

termos de versatilidade, o processo foto-Fenton foi superior ao Fenton heterogêneo, pois os 

três fármacos estudados foram degradados.  A SVT não foi degradada no processo Fenton 

heterogêneo devido às suas dimensões que não permitiram a sua difusão para dentro dos 

poros do catalisador.  Ambos os processos puderam degradar o metabólito P-DCF, já o P-

SVT só foi degradado pelo processo foto-Fenton. 

Com relação às estimativas de custo, o processo foto-Fenton tem custo de capital 

aproximadamente três vezes maior do que o Fenton heterogêneo. Por outro lado, com relação 

ao custo operacional, o processo fotoquímico é aproximadamente 75% mais barato.  As 

principais desvantagens do processo Fenton heterogêneo são o alto consumo de peróxido de 

hidrogênio e a exclusão por tamanho.  O catalisador 2Fe4A também parece necessitar de uma 

concentração mínima de peróxido de hidrogênio para a manutenção da atividade catalítica. 
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CONCLUSÃO GERAL 
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A proposta desta Tese foi avaliar dois POA, foto-Fenton e Fenton heterogêneo, como 

pós-tratamento para a degradação de fármacos presentes em esgoto sanitário tratado 

biologicamente.  Constatou-se, inicialmente, que os compostos-alvo deste trabalho já estavam 

presentes no esgoto sanitário utilizado no desenvolvimento desta Tese.  Tais compostos 

também foram encontrados por Campanha et al. (2015), além de muitos outros.  Este tipo de 

informação reforça a necessidade dos POA para a degradação de contaminantes pouco 

biodegradáveis, pois se confirma que as ETE são as principais formas de entrada de tais 

contaminantes emergentes no ambiente aquático. 

Numa segunda etapa desta Tese, constatou-se, também, que alguns produtos de 

biodegradação, P-DCF e P-SVT, foram bastante recalcitrantes.  Estes produtos possuem 

propriedades que os tornam potenciais poluidores, uma vez que, por exemplo, possuem 

elevado log D e podem ser bioacumulados.  O fato de serem recalcitrantes e estarem no 

esgoto tratado biologicamente também reforça o uso de pós-tratamento químico e mostra que 

os fármacos não são os únicos contaminantes merecedores de atenção. 

Os processos foto-Fenton e Fenton heterogêneo foram estudados, inicialmente, em 

batelada.  Para o primeiro deles, um fotorreator foi construído e caracterizado.  O mesmo 

possuía 7 lâmpadas fluorescentes com emissão centrada em 365 nm.  Os experimentos em 

batelada mostraram que apenas duas lâmpadas eram necessárias para a degradação completa 

dos fármacos em 10 min de reação.  O planejamento fatorial auxiliou na busca pelas melhores 

condições para a degradação dos fármacos, e tais condições foram utilizadas posteriormente 

no processo contínuo. 

Com relação ao processo Fenton heterogêneo, a síntese de um catalisador foi a 

primeira etapa abordada.  Isso porque o estudo deste processo em reatores contínuos é 

relativamente recente.  Sabia-se que zeólitas sintéticas eram bons suportes para ferro(III) e 

tais catalisadores possuíam apreciáveis atividades catalíticas para a degradação de 

contaminantes orgânicos (GONZALEZ-OLMOS et al., 2013).  Os estudos se concentravam 

no uso de zeólitas sintéticas, porém este material possui custo elevado.  Optou-se, então, por 

testar zeólitas naturais, uma vez que a heulandita, topologia majoritariamente encontrada 

neste tipo de material, possui dimensões semelhantes às da zeólita ZSM-5. 

Durante o estágio de um ano no Centro Helmholtz para Pesquisas Ambientais 

(Leipzig, Alemanha) desenvolveu-se um processo para a síntese do catalisador para Fenton 

Heterogêneo utilizando zeólita natural.  Este material foi eficiente para a degradação de 

fármacos e bastante resistente em condições críticas de aplicação.  Portanto, no retorno ao 

Brasil, o mesmo processo foi utilizado no preparo do catalisador usado nesta Tese.                  
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O processo com este catalisador pôde degradar apenas os fármacos com dimensões acessíveis 

nos seus poros, limitando o processo Fenton heterogêneo. 

O processo biológico anaeróbio-aeróbio foi então acoplado aos POA foto-Fenton e 

Fenton heterogêneo em reatores de escoamento contínuo.  Obtiveram-se degradações 

semelhantes às observadas nos ensaios em batelada e, a partir destes resultados, os POA 

foram comparados com relação ao custo-benefício.  O processo foto-Fenton se destacou 

porque, além de degradar todos os fármacos estudados, o custo de operação foi muito inferior 

ao processo Fenton heterogêneo.  O processo foto-Fenton pôde, também, degradar os 

produtos de biodegradação P-DCF e P-SVT, bem como remover uma parte do carbono 

orgânico dissolvido.  De forma geral, o processo foto-Fenton pode produzir efluente 

apropriado para o reúso indireto, porém não foi possível fazer testes que confirmassem esta 

hipótese. 

Esta Tese mostrou que um processo biológico pode ser acoplado a um POA 

formando um sistema compacto e eficiente para a degradação de contaminantes emergentes.  

Esta configuração contribui, também, com a ideia de ETE descentralizadas, pois o efluente 

produzido tem potencial para reúso.  Este tema precisa ser abordado porque já se tem 

conhecimento, há anos, da situação hídrica mundial em que praticamente todas as formas de 

captação estão prejudicadas.  Paralelamente, o crescimento populacional tem exigido soluções 

mais sustentáveis com relação ao uso da água, pois se estima, por exemplo, que mesmo as 

fontes subterrâneas já são utilizadas sob condição de estresse (RICHEY et al., 2015).  

Portanto, sistemas de tratamento de esgoto sanitário capazes de produzir água para reúso 

seguro precisam ser avaliados. 

 

  



150 

 

 

REFERÊNCIAS 

CAMPANHA, M. B.; AWAN, A. T.; SOUSA, D. N. R.; GROSSELI, G. M.; MOZETO, A. 

A.; FADINI, P. S. A 3-year study on occurrence of emerging contaminants in an urban stream 

of São Paulo State of Southeast Brazil. Environmental Science and Pollution Research,        

v. 22, n. 10, p. 7936-7947, 2015.  

 

GONZALEZ-OLMOS, R.; KOPINKE, F. -D.; MACKENZIE, K.; GEORGI, A. Hydrophobic 

Fe-zeolites for removal of MTBE from water by combination of adsorption and oxidation. 

Environmental Science & Technology, v. 47, n. 5, p. 2353-2360, 2013. 

 

RICHEY, A. S.; THOMAS, B. F.; LO, M. H.; REAGER, J. T.; FAMIGLIETTI, J. S.; VOSS, 

K.; SWENSON, S.; RODELL, M. Quantifying renewable groundwater stress with GRACE. 

Water Resources Research, v. 51, n. 7, p. 5217-5238, 2015. 

 


