
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA  

  

  

   

  

  

CARINA ALINE PRADO  

  

  

   

  

Combinação dos processos de precipitação e ozonização no 
tratamento de efluente de uma indústria farmacêutica 

  

  

  

    

   

  

 

 

 

 
 

Lorena  
2018 

 



 

 

 

  



 

 

CARINA ALINE PRADO 

    

 

  

 

 

Combinação dos processos de precipitação e ozonização no 
tratamento de efluente de uma indústria farmacêutica 

    

  

 

 

Dissertação apresentado à Escola de 
Engenharia de Lorena da Universidade de São 
Paulo para obtenção do título de Mestre em 
Ciências do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química, na área de 
Concentração: Processos Catalíticos e 
Biocatalíticos.          
Orientador: Prof. Dr. Helcio José Izário Filho  

  

  

 

  

Versão Original  

  

 

 

Lorena  

2018  
     



NÃO AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO
CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, SERÁ DISPONIBILIZADO AUTOMATICAMENTE APÓS 2 ANOS DA PUBLICAÇÃO

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Automatizado
da Escola de Engenharia de Lorena, 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Prado, Carina Aline
   Combinação dos processos de precipitação e
ozonização no tratamento de efluente de uma indústria
farmacêutica. / Carina Aline Prado; orientador
Helcio José Izário Filho - Versão Original. -
Lorena, 2018.
 185 p.

   Dissertação (Mestrado em Ciências - Programa de Pós
Graduação em Engenharia Química na Área de Processos
Catalíticos e Biocatalíticos) - Escola de Engenharia
de Lorena da Universidade de São Paulo. 2018

   1. Efluente farmacêutico. 2. Processo oxidativo
avançado. 3. Ozonização catalítica. 4. Precipitação
química. 5. Fenton. I. Título. II. Izário Filho,
Helcio José, orient.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedido este trabalho aos meus 

pais, Hélio e Maria Aparecida, pelo 

amor e apoio em cada etapa da 

minha formação.  E minha irmã 

Thais, pelo   companheirismo.  

 

 

 

  



 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS  

  

 A Deus e Nossa Senhora Aparecida por iluminar sempre o meu caminho e 
abençoar a cada dia meu coração.  

 Ao meu porto-seguro, meus pais, Hélio e Maria Aparecida, pelo apoio e amor 
dedicado a mim, por me fazer a pessoa que sou, e por se dedicar desde o princípio 
a minha educação. 

A minha família amada, minha irmã Thais, meu afilhado Rodrigo, e a todos que dela 
faz parte pelo incentivo.  

 Ao meu namorado Uilians, pelo companheirismo, dedicação e paciência, por 
acreditar em mim em cada decisão tomada e me dar forças nas horas difíceis.  

 Agradeço especialmente ao meu orientador, Prof. Dr. Hélcio José Izário Filho, pela 
oportunidade de realizar este trabalho, pela paciência e dedicação, e 
principalmente por ser um exemplo de profissional para mim, com o qual aprendi a 
amar essa nova profissão.  

Aos meus companheiros de laboratório, Brandão, Joyce, Lucas, Wagner, Otávio, 
Mariana e Guilherme, pela convivência, paciência, por toda ajuda e ensinamentos 
a mim passado.  

 A minha parceira de estudos Mariana, por toda a ajuda e por ser sempre tão 
companheira.    

 À Giovanna Resende, Joceandro Araújo, queridos amigos e funcionários da 
empresa Sanofi S/A, por me auxiliar e me acompanhar a cada coleta de efluente.  

 À empresa Sanofi S/A, pela disponibilidade do fornecimento do efluente para 
realização da minha pesquisa.  

 À Escola de Engenharia de Lorena, pela oportunidade de realização do curso de 
mestrado.  

 À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 
concessão da bolsa de mestrado para a realização desta pesquisa.  

 E a todas as pessoas que de uma forma ou de outra, contribuíram para a realização 
e conclusão deste trabalho. 

 

 





RESUMO 

 

PRADO, C.A. Combinação dos processos de precipitação e ozonização no 
tratamento de efluente de uma indústria farmacêutica. 2018. 185 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2018. 
 
Os compostos farmacêuticos constituem um grande grupo de formulações 
medicinais consumidos pelos seres humanos e usados nos animais, onde cada 
um tem a sua função terapêutica e um efeito biológico em determinadas 
concentrações. A inadequação no tratamento ou a falta de tratamento de qualquer 
efluente acarreta risco potencial à saúde humana e ao meio ambiente. A indústria 
farmacêutica gera uma quantidade significativa de resíduos potencialmente 
poluidores. Neste contexto, surgem os chamados Processos Oxidativos 
Avançados (POA), que são métodos eficientes para a degradação de compostos 
orgânicos. Neste trabalho foram estudados os fatores de maior relevância na 
reação de degradação para o efluente farmacêutico com 3100 g L-1 de COT 
formada de, principalmente, sacarose e dipirona monohidratada, através do 
processo de precipitação combinado com a oxidação catalítica. Nesse sentido, o 
trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade da combinação dos 
processos de ozonização catalítica após prévia precipitação da sacarose na 
degradação de poluentes do efluente farmacêutico. Para tanto, utilizou-se de um 
planejamento de experimentos para avaliar a influência dos fatores pH e agentes 
floculante e precipitante no processo físico-químico e dos fatores pH, ozônio e o 
catalisador ferroso no processo químico para a remoção da carga orgânica. 
Obteve-se no pré-tratamento com o processo físico-químico uma redução de 97 
% e, após o tratamento oxidativo houve uma redução de COT de 99,9% e de DQO 
com 99,9% sendo essa redução com as variáveis de reação otimizada, com custo 
no valor de R$ de 0,56 / L de efluente.  O processo de ozonização catalítica 
ocorreu em pH 3,0, concentração de Fe2+ 25 g L-1. Após o pré tratamento de 
precipitação foi testado o processo biológico porém não obteve significativa 
degradação, em função da eficiência do processo conjugado (precipitação e 
POA). Também, o resíduo do tratamento físico-químico mostrou-se um potencial 
fertilizante nos testes preliminares seguindo as normas da EMBRAPA, o 
fertilizante foi testado para o solo Argissolo e para a espécie de planta Schinus 

molle, assim para a espécie que foi cultivada com a presença do fertilizante essa 
obteve um maior crescimento. 
 

Palavras-chave: Efluente farmacêutico. Processo oxidativo avançado. 
Ozonização catalítica. Precipitação química. Fenton. 
 

  



ABSTRACT   

  
PRADO, C. A. Combination of precipitation and ozonation processes in the 
treatment of effluent from a pharmaceutical industry. 2018. 185 p. Dissertation 
(Master in Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Lorena, 2018. 
 
Pharmaceutical compounds constitute a large group of medicinal formulations 
consumed by humans and used in animals, where each has its therapeutic 
function. And a biological effect at certain concentrations. Inappropriate treatment 
or lack of treatment of any effluent carries a potential risk to human health and the 
environment. The pharmaceutical industry generates a significant amount of 
potentially polluting waste. In this context, the so-called Advanced Oxidative 
Processes (POAs) emerge, which are efficient methods for the degradation of 
organic compounds. In this work, the most relevant factors in the degradation 
reaction for the pharmaceutical effluent with 3100 g L-1 of COT formed mainly of 
sucrose and dipirone monohydrate were studied by the precipitation process 
combined with the catalytic oxidation. In this sense, the objective of this work was 
to evaluate the potential of the combination of the processes of catalytic ozonation 
after previous precipitation of the sucrose in the degradation of pollutants of the 
pharmaceutical effluent. In order to evaluate the influence of pH factors and 
flocculating and precipitating agents on the physicochemical process and the pH, 
ozone and ferrous catalysts factors in the chemical process for the removal of the 
organic load. A reduction of 97% was obtained in the pretreatment with the 
physicochemical process and, after the oxidative treatment, there was a reduction 
of TOC of 99.9% and of COD with 99.9%, being this reduction with the reaction 
variables optimized, costing R $ 0.56 / L of effluent. The catalytic ozonation 
process occurred at pH 3.0, concentration of Fe2 + 25 g L-1. After the pre-
treatment of precipitation, the biological process was tested but did not obtain 
significant degradation, as a function of the efficiency of the conjugated process 
(precipitation and POA). Also, the physico-chemical treatment residue showed a 
potential fertilizer in the preliminary tests following EMBRAPA norms, the fertilizer 
was tested for the soil Argissolo and for the species of plant Schinus molle, so for 
the species that was cultivated with the presence of the fertilizer that obtained a 
greater growth. 
 
Keywords: Pharmaceutical compounds. Advanced oxidative processes. 
Ozonization catalyst. Chemical precipitation. Fenton. 
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1 INTRODUÇÃO   
 

Os compostos farmacêuticos são formados por vários tipos de formulações 

e componentes químicos que, hoje em dia, são usados nos seres humanos e nos 

animais, sendo que para cada ser vivo encontra-se uma função terapêutica 

específica. Os fármacos são produzidos para terem um efeito biológico em 

determinadas concentrações específicas.  

Atualmente, devido aos danos ambientais causados pelos despejos de 

fármacos, os quais compõem diversas classes terapêuticas, como hormônios, 

analgésicos e antibióticos, têm sido detectados em esgotos doméstico, águas 

superficiais e subterrâneas (MELO, 2009). Com o objetivo de diminuir os impactos 

causados pelos efluentes farmacêuticos, mesmo em concentrações de ppb e ppt 

torna-se prioritário estudar processo físicos, químicos e biológicos para a 

biodegrabilidade desses resíduos. 

Os fármacos são introduzidos continuamente no meio ambiente, no solo e 

em águas superficiais sob a forma de misturas complexas, devido à excreção por 

via urinária ou através das fezes dos seres humanos e animais. Também ao 

despejo de medicamentos fora do prazo de validade em descargas de água não 

tratadas, ou presentes no tratamento de águas residuais, de efluentes de hospitais 

e de indústrias farmacêuticas (FATTA et al., 2007).  

Nos últimos tempos, segundo Melo (2009), após a aplicação de tecnologias 

avançadas na quantificação analítica (metodologia de extração e detecção 

instrumental com alta sensibilidade), têm sido identificados e detectados no meio 

aquático muitos compostos farmacêuticos em baixas concentrações, isso devido 

ao inerente ou mau descarte dos mesmos. São vários os constituintes 

farmacêuticos em variados tipos de águas (águas de rio e águas residuais). A 

velocidade do aumento da produção e o livre uso dos fármacos nos próximos anos 

são imprevisíveis, mas a sua ação no meio ambiente é fato que irá aumentar, 

especialmente nas grandes cidades (DIAS, 2011). 

De um modo geral, a atividade farmacêutica pode ser classificada de acordo 

com os seus processos produtivos, como, por exemplo, o processo de fermentação 

ou síntese orgânica e extração. Os efluentes são gerados em diversos processos 

produtivos, e suas características variam em composição e quantidade, de acordo 

com o período sazonal no qual são produzidos (DIAS, 2011).  
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São efluentes caracterizados por uma fração orgânica alta, a qual é 

composta por materiais recalcitrantes que não são removidos por tratamentos 

biológicos comuns, como no caso dos antibióticos, cujos efluentes apresentam 

baixa taxa de biodegrabilidade, devido a sua formulação com alta massa molar, 

grupos funcionais com alta interação química (energia de ligação) e de fácil 

oxidação a compostos intermediários (ALMEIDA et al., 2004) mostram claramente 

que a exposição a concentrações do estrogênio 17 b-estradiol ambientalmente 

relevantes (na faixa de 30 a 500 ng L-1), por três semanas, induz a concentrações 

elevadas de VTG (proteína vitelogenina) e à incidência de hermafroditismo em 

peixes machos da espécie Oryzias latipes.  

Por isso é importante o estudo do tratamento em efluentes farmacêuticos, 

sendo necessário recorrer a tecnologias avançadas de tratamento, bem como a 

combinação (processos híbridos) de dois ou mais processos (por exemplo, o físico, 

como a coagulação e precipitação, e o químico, como os processos avançados de 

oxidação - POAs). 

O tratamento biológico não mostra-se tão eficiente para alguns casos de 

efluentes ditos recalcitrantes, pois, especificamente, não destrói os compostos 

farmacêuticos em águas, uma vez que na maioria dos casos, as substâncias da 

indústria farmacêutica são resistentes à degradação feita por sistema biológico. 

Sistemas não biológicos são mais eficientes para a degradação de fármacos, mais 

concretamente, processos avançados de oxidação. Essas reações químicas de 

oxirredução são as responsáveis pela degradação completa de compostos 

recalcitrantes (DIAS, 2011). 

Os processos avançados de oxidação têm sido extensivamente estudados, 

devido ao seu potencial oxidativo nos diversos mecanismos, como alternativa ou 

complemento aos processos convencionais de tratamento de efluentes, uma vez 

que os radicais hidroxila (•OH) gerados são altamente reativos e pouco seletivos, 

sendo mais efetivos no tratamento de compostos recalcitrantes. 

Os radicais •OH podem ser formados a partir de oxidantes como H2O2 ou O3, 

sendo que a eficiência dos processos onde intervêm pode ser aumentada pela 

combinação com catalisadores metálicos. Os radicais podem reagir com os 

contaminantes orgânicos por mecanismos distintos, dependendo da estrutura do 

composto do efluente farmacêutico. 
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Nesse projeto foi realizado experimentos utilizando a combinação do 

processo de precipitação da sacarose com o processo oxidativo avançado, 

especificamente o ozônio como reagente oxidante na presença do íon ferroso como 

catalisador e na presença de peróxido de hidrogênio para obter uma maior 

eficiência do processo de degradação ou uma máxima biodegradabilidade. Aliado 

ao princípio de sustentabilidade do processo, testes para o reuso do sólido gerado 

no processo de precipitação química foi desenvolvido um fertilizante e esse foi 

testado para o solo Argissolo com a espécie Schinus molle.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
2.1 Processamento farmacêutico 

 

A indústria farmacêutica é importante nos dias atuais, pois produz diversas 

substâncias que combatem várias doenças e sintomas humanos.  Tem cada dia 

um papel mais competitivo no mercado e por isso vem crescendo cada dia mais a 

sua produção de fármacos, o que já está em larga escala comercial (DIAS, 2011). 

Segundo Cruz (2016), o mercado farmacêutico movimentou 47,67 bilhões de reais 

em 2015, e para 2017 a expectativa é movimentar 50,18 bilhões de reais.  

A indústria farmacêutica tem uma impressionante história preenchida de 

sucesso. Os produtos da indústria farmacêutica ganharam dimensão global, 

fazendo parte do nosso dia-a-dia. Ajudam-nos a prosseguir no estilo de vida 

moderno, contribuindo para a nossa saúde e elevada qualidade de vida. Os 

compostos farmacêuticos, ou fármacos, constituem um grande grupo de 

formulações medicinais usadas nos seres humanos e nos animais, onde cada um 

tem a sua função terapêutica, sendo produzidos para terem um efeito biológico em 

determinadas concentrações (KUNZ, 2002). Mas, de uma forma antagônica, 

surgindo como micropoluentes prioritários em distintos compartimentos aquáticos 

(DIAS, 2011). 

O cenário industrial farmacêutico tornou-se mais competitivo devido, 

principalmente, à criação dos genéricos e com a preocupação de aumentar os 

ganhos e sobreviver no mercado, são procurados métodos para melhorar o índice 

de produção (KUNZ, 2002).   

Os antibióticos têm sido o grupo de remédios recentemente mais 

investigados como uma fonte de contaminantes ambientais emergentes. Esses 

antibióticos podem exercer pressão seletiva que favorece às bactérias resistentes 

(SCHWATZ et al., 2003), que são uma grande preocupação de saúde pública 

devido à maior ocorrência de infecções clínicas associadas. Os antibióticos 

sulfonamida (SAS) exibem um amplo espectro de ação contra a maioria dos 

microrganismos gram-positivos e muitos gram-negativos. As SAs inibem a 

proliferação de bactérias agindo como inibidores competitivos do ácido p-

aminobenzóico no ciclo do metabolismo do ácido fólico (SUKUL E SPITELLER, 

2006). 
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 A introdução de fármacos no meio ambiente é continua, no solo e em águas 

superficiais sob a forma de misturas complexas desses compostos, devido à 

excreção por via urinária ou através das fezes dos seres humanos e animais 

(DALRYMPLE, 2007), ao despejo de medicamentos fora de validade em 

descargas de água não tratadas, ou presentes no tratamento de águas residuais, 

efluentes de hospitais e de indústrias farmacêuticas (DIAS, 2011). Os compostos 

farmacêuticos promove uma resistência de largo espectro, evidenciando a 

relevância destes compostos em termos de contaminação ambiental (FENT et al., 

2006), constituindo um risco elevado para o meio ambiente, para compartimentos 

aquáticos e para os organismos terrestres. Nos últimos anos, em especial depois 

da aplicação de tecnologias avançadas na quantificação analítica (FATTA et al., 

2007) (análise laboratorial com o emprego das técnicas HPLC, GC com detecção 

em massa), têm sido identificados e detectados no meio aquático muitos 

compostos farmacêuticos em baixas concentrações (HUA et al., 2006).  

Esses são compostos de uma alta massa molar, o que precisa de um bom 

planejamento de reações efetivas para conseguir realmente decompor o material, 

proveniente de cadeias longas compostas por carbono e outros ligantes, como 

representado na Figura 1 (MELO, 2009). 

 

Figura 1 – Estrutura química de substâncias orgânicas de cadeia longas 

 
 Fonte: Adaptado de (MELO, 2009) 
 

As estruturas apresentadas na Figura 1 são muito encontradas em diversas 

formulações, entre elas os hormônios, os quais podem causar mudanças 

irreversíveis, a longo prazo, no genoma dos microrganismos, fazendo-os 

resistentes, mesmo a baixas concentrações. Mais importante é que sua presença 

pode causar disfunção endócrina nos sistemas aquáticos e sua presença em 
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peixes pode vim a afetar o sistema endócrino do ser humano com efeitos 

cancerígenos (MELO, 2009). 

São muitos os casos recentes sobre os fármacos em variados tipos de águas 

(águas de consumo e águas residuais). A velocidade crescente da produção dos 

fármacos nos próximos 20 a 70 anos é de difícil previsão, mas o seu inadequado 

lançamento no meio ambiente irá aumentar, especialmente nas grandes 

economias do mundo (KUNZ, 2002). 

 A atividade da indústria farmacêutica pode ser organizada de acordo com o 

seguinte sequência: fermentação, síntese orgânica, extração e formulação. Os 

efluentes gerados em cada um dos processos produtivos apresentam 

características distintas e quantidades variadas, tendo um caráter sazonal. São 

efluentes caracterizados por uma fração orgânica rapidamente biodegradável e 

compostos refratários que não são removidos por tratamentos biológicos, como 

no caso dos antibióticos, que apresentam baixa biodegrabilidade (ALMEIDA et al., 

2004).  

Assim como os próprios fármacos, os efluentes de indústrias farmacêuticas 

podem ser grandes fontes de poluição para o ambiente. Apesar de serem 

aplicadas medidas de segurança ambientais nos seus processos de produção, 

ainda escapam para o meio ambiente quantidades mínimas de substâncias ativas, 

das toneladas que são produzidas e usadas anualmente para tratar doenças. O 

seu uso principal é para planejamento familiar ou mesmo para fazer face ao stress 

da vida moderna, além as formulações que são utilizadas para os animais 

(ZUCATO et al., 2000). 

   Para entender a natureza do efluente estudado, é preciso descrever o 

processo de produção de fármacos desse tipo de indústria. 

 
2.2 Produção de fármacos 
 
  Os resíduos da indústria farmacêutica provem, principalmente, das áreas de 

produção, desde a pesagem das matérias primas até a embalagem e o 

acondicionamento do produto final (BEATI; ROCHA, 2009). Os efluentes 

apresentam formulações diferentes de acordo com o processo que é realizado 

para sua produção, o que pode variar são os princípios ativos, solventes e 

excipientes. A remoção das substâncias é de alto custo devido à grande variedade 
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de produtos químicos gerados nesta atividade, o que dificulta o tratamento de 

águas residuais (MELERO et al., 2009). 

  Nessa área é preciso entender o processo produtivo para saber de onde o 

resíduo é gerado. Dentro da área de fabricação da indústria farmacêutica há 

divisões como a área de produção de sólidos e a produção de líquidos. Essas 

áreas são distintas em seu processo de fabricação, visto que cada área contém 

uma estrutura diferente de fármaco a ser produzido. Na sequência serão descritas 

as áreas em questão. 

a) Área de Produção de sólidos: 

 

      A área de produção de fármacos sólidos, esquematizada na Figura 2, é 

pintada de tinta lavável devido ao processo gerar muita suspensão em forma 

de pó, pois são empregados procedimentos de compressão de sais, o que, 

após a lavagem dessa área, gera uma parte do efluente fármaco (SOUZA, 

2010). O setor é dividido em fases de pesagem, granulação seca e úmida, 

compressão, extrusão e emblistamento. 

 

Figura 2– Processo produtivo de indústria farmacêutica 

 

Fonte: Adaptado de Souza et al., 2010 



26 
 

      Na indústria de fármacos, a produção de comprimidos em cápsulas, usa-

se compressão direta e requer apenas três estágios de processo. São pesados 

os ingredientes, misturados e, em seguida, compactados diretamente, logo 

após a lubrificação. Em alguns comprimidos, um revestimento adicional 

poderá ser aplicado e em cápsulas deve ser revestido e acabado. Porém, esse 

procedimento é opcional, não é uma necessidade. 

      Na produção de sólidos, primeiro precisa-se o componente, em seguida 

é feito o seu processo de granulação seca. Este processo ajuda com grânulos 

adquirem o tamanho desejado, facilitando a transformação deles em 

comprimidos ou cápsulas. Também gera formulações estáveis e densas que 

serão utilizadas no preenchimento de cápsulas. A granulação seca é um 

método simples e de baixo custo que já foi muito comum e que vem 

popularizando novamente em razão de sua simplicidade e rentabilidade 

(MACEDO, 2000).  

   A produção de sólidos inclui a área de comprimidos, onde o método mais 

usado para sua confecção é a granulação, pois pode-se aplicar a quase todas 

as dosagens de qualquer medicamento. A principal característica da 

granulação úmida é a facilidade que este método fornece para compactar a 

mistura para que, na sequência, seja comprimida.  

  Os principais estágios do processo da granulação são a combinação de pó 

seco, a granulação úmida (pode ser realizada com água), a adição de 

quaisquer componentes adicionais, além da lubrificação e compactação final. 

Os compostos utilizados para realizar a granulação úmida normalmente são 

diluentes, aglutinantes, desintegrantes e lubrificantes. No entanto, outros 

compostos como pigmentos também devem ser incluídos. Esse processo é 

muito utilizado na fabricação de Paracetamol (MACEDO, 2000).  

    Na sequência é realizada a compressão, para dar forma ao comprimido. 

Por ter menor número de estágios, o processo de compressão é a forma mais 

simples de produzir formas farmacêuticas orais, o que resulta em um ciclo de 

processo menor e com tempos de produção rápidos. 

   A extrusão-esferonização é um método diferenciado que contém aspectos 

semelhantes aos da granulação úmida, seguindo os mesmos estágios de 

processos. A diferença está nos estágios adicionais de moldagem dos 
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materiais processados, geralmente para uso em cápsulas que liberam os 

princípios ativos de forma controlada (LUTERBARK, 2010).  

    O primeiro estágio do processo que diferencia a produção de cápsula é a 

massa úmida compactada, a qual recebe um processo de extrusão para 

produzir bastonetes do material. O segundo contém a divisão de bastonetes 

em esferas por meio do processo de alta rotatividade de placas de rotação. Na 

sequência as esferas devem ser cobertas com polímeros de espessuras 

diferentes, para que os princípios ativos sejam liberados em momentos 

distintos. Quando estão presentes em cápsulas o sistema está muito bem 

concebido para o manuseio dos medicamentos, adequado para outras formas 

de tratamento (PEREIRA, 2010).  

    O que finaliza toda a produção do comprimido é o emblistamento, 

processo de embalagem pelo qual os comprimidos formados são colocados 

entre um filme de polímero (PVC) e de alumínio, e cortados nos formatos de 

blisters para serem embalados em cartuchos com suas respectivas bulas. O 

Blister (nome da embalagem no formato de cartela) pode ser composto por um 

papel cartão ou filme plástico que serve de base para a fixação do produto 

dentro de uma bolha plástica, a qual tem, normalmente, o formato dos 

contornos do produto. A Figura 3 mostra uma linha de produção de blisters 

(LUTERBARK, 2010). 

 

Figura 3 – Enblistadeira Fabrima, produção de sólidos 

 
Fonte: (DIAS, 2011) 
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   Nessa etapa de produção de sólidos, a lavagem da área é o principal 

procedimento, o qual gera efluentes líquidos, sendo o resíduo sólido separado 

fisicamente e enviado para ser incinerado (DIAS, 2011). 

 

b) Área de Produção de Líquidos: 

 A área destinada à produção de fármacos líquidos é totalmente diferente 

das dos sólidos. Essa é a área produtiva a qual contém o maior número de 

efluentes farmacêuticos dentro de uma indústria deste segmento. Essa área pode 

ser conhecida como área de xaropes (remédio que contém menor quantidade de 

princípio ativo, destinado a crianças), visto que na maioria das linhas produtivas é 

fabricado em larga escala um grande número de xaropes. Também abrange a 

essa área a produção de cosméticos, que são componentes sem princípio ativo, 

porém de grande importância para o mercado. 

 Em uma linha produtiva de líquidos, além da água de lavagem ser uma fonte 

de efluente, há também o despejo de lotes produzidos fora da especificação entre 

outros dejetos de fármacos provenientes da linha produtiva e de embalagem dos 

mesmos. Essa área contém especificações únicas e deve seguir todas as normas 

de qualidade e segurança. Contém ainda um fator importante, o qual é a 

instabilidade dos medicamentos; por isso, caso não se tenham realizadas todas 

as normas, o modo de não prejudicar a produção é eliminar lotes com formulações 

ou manuseios errados (DIAS, 2011).  

 Há diversos problemas nessa linha de produção, os mais observados na 

etapa operacional de formulações líquidas, são a solubilidade e estabilidade, além 

do sabor e outras características. Dessa forma, o desenvolvimento de todas 

formulações líquidas resulta de uma mistura de rigor e da arte farmacotécnica. 

Quando há produção de líquidos estéreis e não estéreis, normalmente deve 

preocupar com as formulações de líquidos que podem apresentar problemas 

técnicos para o analista. A apresentação final sempre tem que satisfazer os 

requisitos de uma preparação farmacêutica quanto ao sabor, aparência e 

viscosidade. No entanto, alguns fármacos são pouco estáveis, outros são 

insolúveis, sendo necessárias técnicas diferenciadas para o seu manuseio 

(MACEDO, 2000). 
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 A estabilidade no produto é o ponto mais crítico, o que é de importância 

fundamental para o formulador. Em geral, os fármacos são menos estáveis em 

meio aquoso do que em formas farmacêuticas sólidas. Por isso, a estabilidade e 

a conservação corretas são importantes, particularmente no caso das soluções e 

suspensões que contenham água. Certas reações químicas podem ocorrer nestes 

produtos, as quais podem envolver uma interação entre seus componentes 

gerando uma formulação inadequada ou uma interação entre o produto e o 

recipiente, que pode alterar o pH da formulação. Segundo Pereira (2010), para 

conseguir um controle da produção de líquidos estéreis e não estéreis, deve haver 

um sistema de gestão de qualidade para garantir que sejam empregados na 

fabricação equipamentos adequados, bem como, assegurar que o processamento 

esteja sendo conduzido em áreas adequadas, conforme as características do 

produto.  

Para armazenar a matéria prima é utilizado em várias indústrias, um reator 

de 100L, representado na Figura 4; a matéria prima é adicionada por gravidade a 

um reator de 6 000 L onde ocorre o processo de produção do medicamento. Caso 

o lote de medicamento não seja produzido dentro das normas de qualidade esse 

é rejeitado. Para armazenar o resíduo proveniente de rejeitos da linha de produção 

são utilizados 3 reatores de 6000L, representado na Figura 4. Esse processo de 

produção de líquidos pode ter algumas variáveis diferentes de acordo com cada 

indústria de medicamentos, sendo essa descrição uma forma geral do 

procedimento. Nessa área de produção é gerado, como resíduo, a água de 

lavagem dos reatores e os lotes fora das normas de qualidade (MACEDO, 2000). 

Dentre as áreas produtivas, essa é a área que gera maior volume de 

efluentes, o qual deve ser devidamente tratado. Na figura 4 encontra-se o reator 

utilizado em uma área de produção de líquidos. 
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 Figura 4 – Reatores de armazenamento de matéria prima e resíduos, respectivamente 

                     

Fonte: Própria autora 

c) Pesagem: 

Essa é uma área simples, pois é responsável por pesar em uma balança de 

precisão (Figura 5), os sais dos medicamentos e enviar para a área produtiva. 

Esse setor de pesagem recebe todas as matérias primas com suas devidas 

identificações com caracteres em ordem alfabética e com seu código de barras. 

Figura 5 – Balança de precisão 

 
Fonte: (PEREIRA, 2010) 
 
Para o preparo destes fármacos as matérias primas são pesadas, lacradas 

e depositadas em gaiolas lacradas, separadamente, evitando assim, 

contaminação cruzada (LUTERBAK, 2010). Nesse setor o efluente gerado vem da 

lavagem do setor, além de descarte de matéria prima líquida a qual não deve ser 

reaproveitada.  

2.3 Caracteristicas Físico-Químicas de efluente farmacêutico 
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  Os fármacos têm sido recentemente investigados como uma fonte de 

contaminantes ambientais emergentes. Esses fármacos, como, por exemplo, os 

antibióticos, podem exercer uma seleção natural que favorece às bactérias 

resistentes (SCHWARTZ et al., 2003), isso se torna uma grande preocupação de 

saúde pública devido à maior ocorrência de infecções clínicas associadas.  

Um medicamento farmacêutico é composto por uma ou várias substâncias 

ativas farmacêuticas, excipientes e aditivos, sais inorgânicos ou outros químicos 

orgânicos, tais como açúcares, aromas, corantes e pigmentos (DIAS, 2011). Há 

medicamentos, que também contêm aditivos químicos de disfunção endócrina.  

Poucas alterações na estrutura química das substâncias ativas podem ter 

um impacto negativo no destino ambiental. São essas estruturas classificadas de 

acordo com a sua atividade biológica, como os antibióticos, usados tipicamente 

para tratar infecções bacterianas, bem como os analgésicos, usados para diminuir 

a dor (DIAS, 2011). 

São contaminantes potenciais, para o meio ambiente, os antibióticos. Na 

natureza, as bactérias podem rapidamente adaptar-se, desenvolvendo resistência 

a diferentes antibióticos (XU et al., 2007). A constatação da ocorrência desses 

fármacos residuais em água superficiais e de subsolo demonstra uma 

necessidade de estudos, que determinem os efeitos tóxicos desses fármacos no 

meio ambiente (BILLA; DEZOTTI, 2003).  

 Cada produção farmacêutica dá origem a um tipo diferente de efluente; suas 

características podem variar de acordo com os produtos fabricados. Em uma 

mesma indústria, o efluente gerado pode ser diferente, de acordo com o que foi 

produzido e descartado, em determinado mês ou período, visto que tem-se 

diferentes produtos na linha produtiva, em diferentes estações do ano. A Tabela 1 

apresenta alguns parâmetros analíticos característicos de efluentes farmacêuticos. 

 
Tabela 1– Análise de características de efluentes da indústria farmacêutica 

Características Valor 
Turbidez -NTU  59,0 

pH 2,7 
Absorbância em 400 nm 0,077 

Cor-mg L-1 de Pt/Co 403,0 
Acidez-mg de acidez 188,00 

Alcalinidade- mg de CaCo3 L-1 N. D 
                                                                                                                                        Continuação 
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                               Conclusão 

             
Fonte: (SALES, et al., 2012) 

 
Na Tabela 1 são apresentadas algumas características encontradas em 

efluentes fármacos, são representados efluentes com um teor ácido, pois segundo 

Sales et al. (2012) na composição desse efluente é encontrada alta quantidade do 

ácido acetil salicílico. Nem todos efluentes fármacos apresentam essa 

característica. Para esse estudo, o índice de DQO não é alto pois o efluente não é 

composto de alto número de compostos orgânicos. Sendo assim, apresenta 

também um baixo índice para Fenóis totais. Assim, para cada efluente, com 

diferente composição, é realizado um estudo distinto. 

 

2.4 Medicamentos 
 

Os fármacos, produtos conhecidos como medicamentos, são tecnicamente 

elaborados com finalidade preventiva, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnósticos. É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, 

geralmente em associações a adjuvantes farmacotécnicos (BRASIL, 2002). 

O uso descontrolado de medicamentos diversos dá origem a dois problemas 

ambientais: o primeiro é a resistência criada a esses fármacos, por alguns 

microrganismos presentes na biota, e o outro é a contaminação das fontes de água 

superficial. A resistência a essas substâncias pode ser adquirida por bactérias às 

quais sofrem mudanças genéticas, alterando o seu DNA, ou as mesmas podem 

sofrer alterações metabólicas, tornando-se, assim, resistentes a esses fármacos 

(CAPANEMA, 2007). 

O efeito no meio ambiente pode ocorrer em qualquer nível trófico, ou em 

nível da hierarquia biológica: célula-órgão-organismo-população-ecossistema. De 

acordo com Bila e Dezotti (2003), a ocorrência de medicamentos residuais no meio 
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ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. 

Alguns desses efeitos podem ser observados em concentrações na ordem de nano 

gramas por litro. 

 Medicamentos são produtos farmacêuticos que possuem uma 

complexidade de componentes e fórmulas estruturais; assim, muitos desses que 

existem no mercado podem conter as mesmas substâncias, porém com nomes 

diferentes. Para facilitar o comércio são distribuídos em classes diferentes.  

Existem diversas classificações para os medicamentos, sendo que cada 

uma contém uma singularidade e uma forma diferenciada segundo a produção 

destes (BRASIL, 2002). 

Classificação referente os tipos de medicamentos produzidos: 

a) Medicamento específico  

São encontrados como medicamentos específicos os produtos 

farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, com finalidade 

profilática, curativa ou paliativa, não enquadrados nas categorias de 

medicamento novo, genérico, similar, biológico, fitoterápico ou 

patenteado recentemente e cujas substâncias ativas, independente da 

natureza ou origem, não são passíveis de ensaio de bioequivalência, 

frente a um produto comparador (BRASIL, 2002). 

b) Medicamento fitoterápico  

São obtidos com uso exclusivo de matérias primas ativas vegetais. 

Não é considerado fitoterápico aquele medicamento que inclui na sua 

composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem as 

associadas dessas com extratos vegetais. Os medicamentos 

fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, são caracterizados 

pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade. A eficácia e a segurança 

devem ser validadas através de levantamentos em bibliografia e/ou 

publicações indexas e/ou estudos farmacológicos e toxicológicos pré-

clínicos e clínicos (BRASIL, 2002). A qualidade deve ser alcançada 

mediante o controle das matérias primas, do produto acabado, de 

estudos de estabilidade e da embalagem. 

 

c) Medicamento genérico  
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 Contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma 

farmacêutica; é administrado pela mesma via e com a mesma indicação 

terapêutica e dose do medicamento de referência, apresentando eficácia 

e segurança equivalentes ao medicamento de referência, podendo com 

este ser intercambiável. A intercambialidade, ou seja, a segura 

substituição do medicamento de referência pelo seu genérico é 

assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem 

comparação in vitro, através dos estudos de equivalência apresentados 

à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os medicamentos 

genéricos podem ser identificados pela tarja amarela na embalagem, na 

qual se lê “Medicamento Genérico”. Além disso, deve constar na 

embalagem a frase “medicamento Genérico lei nº 9,787/99”. Como os 

genéricos não têm marca, o que você lê na embalagem é o princípio ativo 

do medicamento (CRUZ, 2016).  

 

d) Medicamento Biológico 

 

Constituído de moléculas complexas de alto peso molecular obtidas a 

partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos 

biotecnológicos, por meio de manipulação ou inserção de outro material 

genético (tecnologia do DNA recombinante) ou alteração dos genes que 

ocorre devido à irradiação, produtos químicos ou seleção forçada. Devido 

ao fato de muitos produtos poderem ser classificados como biológicos, 

tornou-se essencial estabelecer os limites de abrangência da norma que 

regulamenta o registro desses medicamentos, para que as 

particularidades de cada categoria pudessem ser melhor avaliadas e 

especificadas na legislação (SIDUSFARMA, 2013). Atualmente, a 

legislação de registro de medicamentos biológicos abrange as sub- 

categorias de produtos, e quais tem-se como exemplo: 

Probióticos  

Produtos que contêm microrganismos definidos e viáveis em 

quantidade suficiente para alterar a microbiota, por implantação ou 
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colonização, de um compartimento do hospedeiro e, assim, exercer efeito 

benéfico sobre a saúde desse hospedeiro (DIAS, 2011). 

Vacinas  

  Produtos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias 

antigênicas que, quando inoculadas, são capazes de induzir imunidade 

específica ativa para proteger contra a doença, reduzir a severidade ou 

combater as doenças causadas pelo agente que originou os antígenos 

(BRASIL, 2002). 

e) Medicamento Similar  

 
É um medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios 

ativos, e apresentam mesma concentração, forma farmacêutica, via de 

administração e indicação terapêutica, e que é equivalente ao 

medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância 

sanitária; podendo diferir somente em características relativas ao 

tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 

excipientes e veículo, devendo sempre ser identificado por um nome que 

é a sua marca. 

 
f) Medicamento Novo  

 
O medicamento novo é aquele sem outra adjetivação; àqueles na 

prática, refere-se a medicamentos novos com princípios ativos sintéticos, 

associados ou não. Quando utiliza-se o termo medicamento novo, sem 

outro complemento, não está referindo-se, portanto, a produtos 

biológicos, fitoterápicos, homeopáticos, medicamentos ditos específicos, 

medicamentos isentos de registro, e nem tampouco a cópias (genéricos 

e similares) (PEREIRA, 2010). 

 
g) Medicamentos Dermatológicos 

 
Substâncias indicadas para o tratamento de peles ou doenças 

dermatológicas. 
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h) Xaropes 

 
Composição usadas com finalidade terapêutica, de natureza líquida, 

contendo muito açúcar em sua composição, cujo termo é oriundo 

do árabe sharab que significa xarope (BRASIL, 2002). 

 
i) Outros  

 
    Nessa categoria se encontram diversos produtos como cosméticos e     

suplementos nutricionais. 

 
2.4.1 Composição dos Medicamentos 
 

Medicamentos são substâncias ativas ou fármacos, também chamados de 

princípios ativos farmacêuticos, constituem um conjunto de produtos químicos, em 

especial de natureza complexa, que atendem aos requisitos químicos, físicos e 

físico-químicos (especificações técnicas) que constam das farmacopeias 

internacionais, além de possuírem características de aplicações típicas muito bem 

definidas, como a atividade biológica, e são também conhecidos na química fina, 

como intermediários químicos de performance. É a substância de estrutura química 

definida e ação farmacológica conhecida responsável pelo tratamento (OLIVEIRA, 

2005). 

O princípio ativo é uma das principais substâncias de fármacos, ou 

simplesmente insumo farmacêutico ativo, sendo o componente 

farmacologicamente ativo destinado ao emprego em medicamentos (BRASIL, 

2002). É o responsável pelo resultado pelo qual o remédio deve ser consumido; ele 

não pode variar independente da marca produzida do mesmo composto. 

Os excipientes são produtos químicos que, embora sem ação farmacológica, 

são usados para a elaboração de formas farmacêuticas que carreiam os fármacos 

para os organismos a que se destinam. Esses excipientes são também chamados 

de insumos farmacêuticos não ativos ou auxiliares farmacotécnicos (PEREIRA, 

2010). 

De acordo com Oliveira (2005), as substâncias chamadas de princípio ativo 

constituem-se de produtos químicos em especial de natureza orgânica, os quais 

apresentam uma difícil degradação ambiental.  
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Nesse estudo será avaliada a degradação do princípio ativo Dipirona 

Monohidratada e do cosmético Dermacyd; além de outros excipientes como o 

açúcar que compõe os xaropes. 

Os excipientes que estão presentes no efluente em questão são: para a 

Dipirona o açúcar líquido e sorbato de potássio; e os excipientes do Dermacyd são 

o benzoato de sódio, bissulfito de sódio, o ácido cítrico anidro, lactosoro, e também 

são compostos do Dermacyd o sodium laureth. 

 

2.4.1.1 Dipirona Monohidratada 
 

A dipirona é o medicamento tido pela medicina como analgésico mais 

utilizado no Brasil, sendo vendido de várias formas. O ácido 1-fenil-2,3-dimetil-5-

pirazolona-4- metilaminometanossulfônico é um fármaco muito utilizado pela 

população brasileira em diversas apresentações farmacêuticas (solução oral, 

injetável, comprimidos e supositórios), mais conhecido como dipirona, ou 

metamizol. Esse medicamento é comercializado principalmente como 

medicamento isento de prescrição (MIP).  É conhecido na forma sódica, e é 

utilizado como analgésico e antitérmico. Sua utilização, no entanto, encontra-se 

restrita a alguns países, sendo extremamente popular no Brasil, onde efetivamente 

é um dos analgésicos mais comercializados, ao lado do ácido acetil salicílico. Ela 

apresenta-se na forma de pó sólido branco e solúvel em água, cuja fórmula 

molecular é C13H16N3NaO4S e massa molar de 311,358 g/mol (PAIVA, BRANDÂO, 

2012). 

A Dipirona, mais conhecida pela marca Novalgina, é um derivado 

pirazolônico não-narcótico com efeito analgésico. O seu mecanismo de ação, 

segundo Paiva (2012), não se encontra completamente investigado. Alguns dados 

indicam que a Dipirona e seu principal metabólito (4-N-metilaminoantipirina) 

possuem mecanismo de ação central e periférico combinados.  

É utilizada no tratamento de febre e manifestações dolorosas. O efeito 

analgésico e antipirético, após a administração, geralmente duram 

aproximadamente 4 horas podendo ser re- administrado. Esse medicamento 

contém sua versão genérica de diversas empresas, mas todas as empresas 

vendem o produto com o nome de Dipirona Sódica. Sua fórmula estrutural está 

representada na Figura 6. 
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 Figura 6 – Fórmula estrutural da Dipirona monohidratada 

 
Fonte: (PAIVA e BRANDÂO, 2012) 

 
2.4.1.2 Sacarose 
 

O açúcar comum comercial é encontrado na cana de açúcar (Saccharum 

officinarum) e na beterraba (Beta vulgaris), sendo que o suco da primeira, a garapa, 

contém de 15 a 20 % e o da segunda de 14 a 18 % de sacarose. O açúcar é doce 

e quando ocorre a fermentação por leveduras é muito utilizado comercialmente. É 

hidrolisada com grande facilidade por ácidos diluídos. A inversão da sacarose pode 

ser efetuada também enzimaticamente. A invertase, que incide os b-frutosídeos e 

as a-glicosidases são as enzimas que catalisam a sua hidrólise (BOSCOLO, 2003). 

A sacarose é formada por um α-glicosídeo e um β-frutosídeo, não é um 

açúcar redutor. Isso significa que os dois grupos redutores dos monossacarídeos 

que a formam estão envolvidos na ligação glicosídica, ou seja, o átomo de carbono 

C1 da glicose e C2 da frutose devem participar da ligação. A hidrólise ácida da 

sacarose fornece 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-glicose e 1,3,4,6-tetra-O-metil-D-frutose 

(BOSCOLO, 2003). 

O açúcar, como é conhecido comercialmente, é normalmente encontrado no 

estado sólido e cristalino (BOSCOLO, 2003). É usado para alterar (adoçar) o gosto 

de bebidas, alimentos e na produção de remédios na forma de xaropes. 

Comercialmente é produzido a partir de cana-de-açúcar ou de beterraba. Pelo 

menos metade da energia necessária para um indivíduo viver seu dia a dia pode 

ser encontrada na natureza, sob a forma de açúcares e amido. A fórmula da 

sacarose é ilustrada na Figura 7. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
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Figura 7– Fórmula estrutural da sacarose 

 
         Fonte: (BOSCOLO, 2003) 

 

2.4.1.3 Hidrogenosulfito de sódio / Bissulfito de sódio 
 

 Bissulfito ou Hidrogenosulfito de sódio é um composto 

químico com  fórmula NaHSO3, usado como aditivo alimentar em quase todos os 

cosméticos, para prevenir degradação. É usado em frutas enlatadas para prevenir 

a cor marrom causada por oxidação e como microbicida. No caso da fabricação de 

vinhos, o bissulfito de sódio produz desprendimento de dióxido de enxofre quando 

adicionado à água ou produtos contendo água. O dióxido de enxofre pode matar 

leveduras, fungos e bactérias (SILVA, 2009). Esse composto é um dos 

componentes do Dermacyd. 

 

2.4.1.4 Sorbato de potássio 

 

O sorbato de potássio tem origem do ácido sórbico, onde sua função é ser 

conservante fungicida e bactericida, inibidor de crescimento de bactérias. O ácido 

sórbico se encontra em forma natural em alguns frutos, contudo, geralmente, utiliza-

se o sorbato de potássio na indústria alimentar, pois é mais solúvel em água que o 

seu derivado ácido. Ele impede ação de mofos em margarinas e maioneses. É 

utilizado também na produção de queijos de corte, frescos e fundidos. Quando 

empregado no segmento de bebidas, molhos, doces, panificação entre outras 

aplicações, evita a formação de mofos e bolores. Por inibir a ação do fermento, não 

se deve utilizar este composto em produtos cuja elaboração inclui a fermentação. 

Sua síntese é feita a partir de uma reação do ácido sórbico com o hidróxido de 

potássio. Sua fórmula molecular é C6H7O2K, sendo um sólido branco (PAIVA e 

BRANDÂO, 2012). Ele é usado como veículo ou excipiente da dipirona 

monohidratada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enxofre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enxofre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentar
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_s%C3%B3rbico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungicida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bactericida
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_s%C3%B3rbico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_pot%C3%A1ssio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_pot%C3%A1ssio


40 
 

 

2.4.1.5 Benzoato de sódio 
 

O benzoato de sódio é usado como conservante em frutas, bebidas, 

refrigerantes e outros. Esse é um sal de sódio derivado do ácido benzóico. O 

benzoato de sódio é um conservante bactericida e fungicida atuando nas bactérias 

e nos fungos. Geralmente utilizado em bebidas carbônicas (bebidas gaseificadas). 

Pode-se usar em combinação com outros conservantes (PAIVA e BRANDÂO, 

2012). Ele está presente no Dermacyd, pois esse é um cosmético usado para 

combater fungos. 

 
2.4.1.6 Acido Cítrico 
 

O ácido cítrico, cujo nome oficial é ácido 2-hidroxi-1,2,3-

propanotricarboxílico, é um ácido orgânico fraco, que pode-se encontrar 

nos citrinos. Ele é um dos componentes principais do cosmético Dermacyd, pois 

esse composto ajuda a regular o pH da região íntima das mulheres. É usado 

como conservante natural (antioxidante), sendo conhecido também 

como acidulante, dando um sabor ácido e refrescante na preparação de alimentos 

e de bebidas. É também usado como produto de limpeza ecológico. O ácido cítrico 

é um ácido orgânico tricarboxílico presente na maioria das frutas, sobretudo 

em cítricos como o limão e a laranja. Sua fórmula química é C6H8O7 (GUIMARÃES 

et al., 2007). 

2.4.1.7 Lactosoro 
 

O lactosoro é um produto obtido durante o processo de elaboração do queijo. 

As caseínas precipitam-se, enquanto as proteínas permanecem em dissolução 

junto a outros componentes como a lactose ou minerais, dando lugar ao lactosoro. 

Este lactosoro é um líquido de cor branca amarelada, turvo, de sabor fresco, 

ligeiramente doce, de carácter ácido e com um teor de nutrientes ou extrato seco 

de 7 %; ele é usado na confecção de cosméticos como a finalidade de tornar o 

produto mais viscoso (PAIVA; BRANDÂO, 2012). É o principal componente do 

cosmético Dermacyd, pois esse composto é responsável pela viscosidade 

necessária para o produto. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citrino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conservante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidulante
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citrino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja
https://www.nutritienda.com/pt/wiki/caseina
https://www.nutritienda.com/pt/wiki/lactose
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2.4.1.8 Lauril Sulfato Sódio 
  

        O lauril sulfato de sódio (LSS), que pode ser chamado de sodium laureth 

sulfate, é um produto químico utilizado em diversos cosméticos e produtos de 

higiene pessoal como xampus, removedores de maquiagem, géis, sais de banho, 

banhos de espumas, pasta de dentes, sabonetes líquidos, entre outros. Tem 

propriedade surfatante (detergente), pois apresenta ação emulsificante e, por isso, 

remove a gordura e o óleo do chão, do cabelo ou da pele (PAIVA, 2012). 

O LSS é preparado por etoxilação de álcool dodecílico. O etoxilato resultante 

é convertido, num meio, em éster de ácido sulfúrico, o qual é neutralizado por 

conversão no sal de sódio.  O sulfato de laurilo de sódio (também conhecido como 

dodecilsulfato de sódio) é produzido de forma semelhante, mas sem o passo de 

etoxilação. LSS e laurilsulfato de amônio são alternativas comumente usadas para 

produtos de consumo. Na Figura 8 está representada a sua fórmula estrutural. 

Esse é um componente do Dermacyd e dá a sua caracteristica de sabão ao 

produto.  

 
Figura 8 – Fórmula Estrutural do Lauryl Sulfato de sódio. 

 

Fonte: (PAIVA e BRANDÂO, 2012) 
 

2.4.1.9 Linalool  
  

O (3,7-dimetil-octa-1,6-dien-3-ol) é um componente químico presente em 

óleos essenciais. Segundo Polezi (2004), é oriundo de várias espécies 

de plantas aromáticas, e é um composto aromático usado como fragrância na área 

de cosméticos mundial. No Dermacyd essa substância é a responsável pela sua 

fragrância. 

Um líquido com um odor suave e doce. Existe naturalmente nos óleos 

essenciais, da tangerina, hortelã e limão. Mesmo quando os ingredientes são 

componentes de fragrância que ocorrem naturalmente, eles são incluídos nas 

listas de ingredientes quantitativos (PAIVA e BRANDÃO, 2012).  
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2.5 Mercado da indústria farmacêutica 
 
O caminho da indústria farmacêutica brasileira foi modificado por dois 

principais fatores: a construção de um novo arcabouço regulatório, a partir da 

segunda metade de década de 1990, e o elevado crescimento da demanda 

doméstica, a partir de 2004. Em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), com o objetivo amplo de regular todos os produtos e serviços 

que afetem a saúde da população brasileira. Pouco depois, no mesmo ano, foi 

instaurada a figura do medicamento genérico, com o objetivo de ampliar o acesso 

a medicamentos ao incentivar a concorrência de produtos (BRASIL, 2002). 

A industria farmacêutica tem uma grande parcela na expansão de gastos 

com a saúde no Brasil. Em 2011, as vendas dos medicamentos no varejo 

registraram um crescimento acumulado de 82,2 % referente a 2007. Essa 

porcentagem equivale a 43 bilhões de reais gastos com medicamentos no país, e, 

de acordo com os dados do Banco de Desenvolvimento Nacional, a expanção com 

os gastos do mercado da saúde irá crescer até 2025 (INTERFARMA, 2013). 

Segundo outro levantamento do Cruz (2016), às vendas totais de 25,8 

bilhões de dólares dos medicamentos vendidos no país em 2011, um montante de 

18,3 bilhões eram referentes a medicamentos sem prescrição, onde o mais 

vendido é a Dipirona Sódica. Já os relacionados aos medicamentos prescritos, 

25,5 % das receitas foram provenientes de medicamentos genéricos, o que 

representa um aumento de 42,5 % referente a 2010. Os produtos similares 

correspondem a 18,8 % das vendas, o que representa um aumento de 33,8 %, e, 

assim, os medicamentos de marca tiveram um crescimento baixo de 7,6 % em 

2011. Na figura 9 esta representado no gráfico o crescimento de vendas de 

medicamentos até o ano de 2012. 
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Figura 9 – Mercado Farmacêutico Brasileiro em unidades vendidas 

 
Fonte: (CRUZ, 2016) 

 
No Brasil foram gerados novos caminhos pelo dinamismo do mercado interno, 

pelo aprimoramento crescente da regulação sanitária e pelas políticas públicas e 

aproveitadas pelas empresas de capital nacional, cuja participação no mercado 

subiu de 30 %, no início da década de 2000, para mais de 50 %, em 2012. A 

ascensão das empresas nacionais, no entanto, não alterou, em sua perspectiva 

geral, a estrutura do mercado farmacêutico brasileiro, caracterizado como um 

oligopólio diferenciado. Os índices de concentração atuais permanecem nos 

mesmos patamares do início da década: o percentual de mercado detido pelas oito 

maiores empresas manteve-se em 21 % e 34 %, respectivamente, nos anos de 

2003 e 2012 (SINDUSFARMA, 2013). 

A experiência internacional demonstra que ainda existe espaço significativo 

para expansão desse mercado no Brasil – em países desenvolvidos, com políticas 

de genéricos consideradas maduras, essa participação atinge entre 60 % a 80 % 

do mercado de 25 bilhões de dólares. Assim, espera-se que o segmento de 

genéricos continue a liderar o crescimento do mercado brasileiro, podendo 

representar entre 35 % a 40 % das vendas totais até 2020 (CRUZ, 2016). 

Nesse contexto, os medicamentos genéricos têm sido os grandes 

impulsionadores da demanda no Brasil. O segmento manteve crescimento anual 

superior a 27 % a.a. em um montante de 25 bilhões de dólares, nos últimos dez 

anos. 
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2.6 Resíduo farmacêutico  
 

Substâncias farmacêuticas são quaisquer produtos usados quando pretende-

se modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos em benefício 

de quem o recebe (RIBO, 1997). 

Elas são um grupo de substâncias que até recentemente vinham sendo 

expostas ao meio ambiente com muito pouca atenção e/ou preocupação. A partir 

da década de 80, encontram‐se relatos de dados sobre a ocorrência destes 

produtos na superfície de águas naturais e nos efluentes de estações de tratamento 

de esgoto (HALLING‐SORENSEN et al., 1998; HIRSCH et al., 1999). 

Nos últimos anos, compostos farmacêuticos têm sido detectados no solo e na 

água potável, mas pouco se conhece sobre o risco imposto aos seres humanos por 

esta contaminação (KÜMMERER, 2000). Diante destas constatações, o 

monitoramento de resíduos de drogas no ambiente aquático vem ganhando muito 

destaque (HIRSCH et al., 1999). 

Com a industrialização dos remédios aumentou o número de rejeitos, o que 

tomou outra conotação no meio ambiente pelos Órgãos Fiscalizadores. Por 

exemplo, para que a indústria farmacêutica especializada em síntese orgânica 

produza 1 Kg de produto final, são gerados de 20 a 100 kg de lixo químico 

(CORREIA; COSTA; FERREIRA 2002). 

Dias (2011) propõem além de tratar o efluente, avaliar a toxicologia usando‐
se microrganismos. Ele também propõe um estudo de citotoxicidade, com a 

utilização de células (fibroblastos), para melhorar a avaliação da viabilidade de 

processos de tratamento. Segundo Kunz et al., (2002) a exposição de peixes da 

espécie Oryzias latipes a fármacos na faixa de 30 ng L-1, apenas por 3 semanas, 

provocou a incidência de hermafroditismo em peixes machos dessa espécie. 

O impacto dos fármacos no meio ambiente tem sido alvo de investigação 

intensa nos últimos anos, tornando-se numa importante área emergente de estudo. 

Mais de 100 substâncias ativas de compostos farmacêuticos têm sido detectadas 

nos efluentes de águas residuais e em águas superficiais, em concentrações na 

ordem dos nanogramas por litro (FICK et al., 2009). 

Há dois modos de coletar o efluente de indústria farmacêutica: aquele efluente 

onde encontra-se todos os resíduos da indústria e aquele onde se encontra apenas 

o resíduo de bateladas de medicamentos que foram rejeitados por estar fora do 
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padrão de qualidade. Nesse trabalho está sendo usado esse segundo tipo de 

efluente. Porém, na indústria em questão são armazenados, em um tanque de 

descarte, todos os tipos de bateladas rejeitadas de produtos fármacos líquidos. Os 

resíduos fármacos sólidos são destinados diretamente à incineração. 

 

2.7 Legislação Ambiental e qualidades das águas 
  

A legislação, referente à qualidade das águas, descrita pelo CONAMA 430, 

publicada em 13 de maio de 2011, dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. Entretanto a legislação vigente, para o estado de São 

Paulo sobre emissão de efluente é fiscalizada pela CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental), e determina que efluentes de qualquer 

fonte poluidora somente possam ser lançados, direta e indiretamente, nas coleções 

de água, desde que obedeçam ao total de condições estabelecidas pela legislação 

Ambiental (CONAMA, 2003). 

Com o ganho de atividade industrial nas últimas décadas, associado à 

crescente escassez de recursos naturais, vem aumentando significativamente a 

consciência ambiental. Assim, mesmo que exista a preocupação em evitar 

episódios de contaminação, estes eventos prejudiciais continuam acontecendo, 

principalmente porque grande parte dos processos produtivos são intrinsecamente 

poluentes. Parte desses problemas advém de processos industriais agressivos, em 

que há uma elevada geração de efluentes líquidos e gasosos, somados a resíduos 

sólidos, com grande impacto à natureza. Também se destacam a importante 

contribuição de resíduos agrícolas, dos esgotos sanitários e resíduos domésticos 

(DANTAS, 2005; ROSA, 2004). Por isso foram elaboradas leis, decretos e normas 

que tem por fundamento, regularizar a proteção de recursos naturais e normatizar 

o descarte de resíduos. 

 O não-cumprimento da legislação ambiental, pode apresentar um alto custo 

aos infratores. Paralelamente, a conscientização do consumidor impulsiona-se a 

adquirir produtos que sejam considerados “limpos”, “ambientalmente corretos”, ou 

seja, produtos que apresentem boa qualidade e também possuam uma linha de 

produção, que não gera comprometimento ambiental. Esses aspectos vêm 

incentivando, a cada dia, a indústria a procurar sistemas eficazes que promovem a 
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redução de seus impactos ambientais, com custo de mercado compatível 

(MACEDO, 2000). 

 

2.8 Tratamentos Convencionais de Efluentes 
 

A nível mundial, nos dias atuais, desenvolvem-se em vários países 

tratamentos e prevenções de liberação de poluentes no ambiente aquático, na 

atmosfera e no solo. Ao desenvolver-se tecnologias para minimizar a toxicidade 

dos efluentes industriais, além da sua quantidade, têm sido realizados vários 

estudos que permitam, não apenas a remoção de substâncias contaminantes, mas 

também a sua mineralização. Nos anos 90, por cada 50 a 100 kg de resíduos 

gerados, 1 kg correspondia a compostos farmacêuticos ativos (SHELDON, 2007). 

Devido ao vasto número de compostos químicos produzidos nos polos 

industriais, a remoção efetiva das substâncias incluídas nos efluentes residuais é 

um desafio. Na maioria dos casos, as substâncias da indústria farmacêutica são 

resistentes à degradação biológica. O tratamento biológico não destrói os 

compostos farmacêuticos em águas, e, desta forma, têm sido desenvolvidos 

sistemas não – biológicos para a sua destruição, mais concretamente, processos 

avançados de oxidação (KLAVARIOTI; MATZAVINOS; KASSINOS, 2009).   

Ao longo dos anos foram realizados trabalhos mostrando que a eliminação 

de fármacos presentes em ETE é frequentemente incompleta, devido a taxa de 

remoção ser variável. Para Melo et al.(2009), a remoção dos compostos 

farmacêuticos em ETE depende das propriedades físico-químicas de cada efluente.  

Essa situação vem incentivado à busca de tecnologias mais eficientes para 

os tratamentos de efluentes recalcitrantes, com o intuito de promover pelo menos 

sua transformação em produtos que não apresentam efeitos ruins ao ambiente ou 

a mineralização total desses contaminantes.  

A incineração ainda é um processo muito utilizado pelas indústrias com o 

intuito de tratar resíduos em geral; entretanto, seu custo é muito elevado, e 

apresenta dificuldades com a elevada temperatura e formação de subprodutos mais 

tóxicos. Segundo Oppelt (1986), para a oxidação térmica, além da necessidade 

desse processo trabalhar com temperatura superior a 850 ºC, o material incinerado, 

não apenas o contaminado, possibilita a formação de compostos ainda mais 

tóxicos, visto que este método se baseia na oxidação dos compostos orgânicos, 
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submetidos a altas temperaturas. Apesar disso, a incineração vem sendo utilizada 

para o tratamento de resíduos em geral, não apenas os fármacos. 

Previamente à oxidação catalítica de um efluente farmacêutico é feito como 

pré-tratamento o sistema de lodo ativado (MELO et al., 2009). A eliminação de 

fármacos de efluentes é variável. Por exemplo, para a substância carbamazepina 

em um tratamento com lodo ativado, houve uma remoção de 7 %. Enquanto para 

o analgésico ácido acetilsalicílico a remoção foi de 99 % em uma ETE na Alemanha. 

Na Finlândia, em uma ETE foi removido 26 % de diclofenaco, em um mesmo 

tratamento (MELO et al., 2009). 

Os processos químicos baseiam-se nos processos oxidativos, referentes à 

oxidação dos contaminantes com peróxido de hidrogênio (H2O2), cloro (Cl2), dióxido 

de cloro (ClO2) e permanganato (MnO4-). Esses processos, têm sido bastante 

estudado como uma tecnologia para o tratamento de diferentes tipos de efluentes 

industriais, uma vez que os radicais gerados são altamente reativos e pouco 

seletivos, podem atuar na oxidação química de uma vasta gama de substâncias 

e/ou compostos orgânicos, demostram ser uma alternativa muito promissora para 

o tratamento de efluentes farmacêuticos, provenientes da produção.  

Porém, na maioria dos casos, a utilização deste tratamento não promove a 

mineralização completa dos contaminantes a gás carbônico, ocorrendo a formação 

de subprodutos, sendo, em geral, ácidos orgânicos de baixas massas molecular 

(fórmico, acético, oxálico, organoclorados), que podem ser mais tóxicos que os 

contaminantes iniciais (CARVALHO, 2013).  

Assim, por mais que existam diversas formas para tratamentos de efluentes, 

com aplicação de reações e processos, ou tratamentos biológicos, poucos são os 

estudos que demonstrem resultados eficazes para os tratamentos em função da 

alta heterogeneidade de efluentes farmacêuticos, pois cada fármaco apresenta um 

comportamento distinto com a ação de agentes oxidantes. 

Estudos de tratamentos de efluentes fármacos, em escala laboratorial, 

comprovam uma baixa taxa de degradação. Como por exemplo, segundo Gimeno 

et al. (2016), o tratamento para um efluente industrial de origem farmacêutica com 

o processo de oxidação catalítica com combinação de Fenton apresentou 

degradação de apenas 59 % da carga orgânica total.   

Desta forma, o estudo desse projeto tem como proposta utilizar como etapa 

de pré-tratamento de um efluente fármaco um processo de floculação e 
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precipitação inovador, com a utilização de um resíduo metalúrgico, combinado, 

posteriormente, com o de oxidação avançada, onde o alto teor de sacarose, 

proveniente da fabricação de xaropes e analgésicos, constitui como um dos 

relevantes macros à sua composição. Assim, o estudo em questão se refere a um 

processo de tratamento relevante e inovador, uma vez que não se conhece nas 

literaturas pertinentes floculantes e/ou agentes precipitantes que formam produtos 

pouco solúveis com soluções contendo açúcares, aliado à utilização de um resíduo 

industrial. 

 
2.8.1 Incineração: 

  

 A incineração de resíduos fármacos é o processo de oxidação destes em 

alta temperatura (900 ºC), com o intuito de atingir a redução do volume e 

eliminação das características de periculosidade e patogenicidade contida nos 

mesmos. O composto sólido obtido pela incineração apresenta cerca de 10 % do 

volume e 25 % da massa dos resíduos iniciais.  

 As emissões de gases do processo de incineração requerem rigorosos 

controles, como as emissões de CO2 (dióxido de carbono), N2O (óxido nitroso), 

NOx (óxido de azoto), SOx (óxido de enxofre), NH3 (amônio) e carbono orgânico, 

medido como carbono total (LUTERBAK, 2010). Deve-se, portanto, empregar 

equipamentos de controle de poluição utilizando a melhor técnica disponível, para 

atender os padrões de emissão exigidos pela legislação ambiental vigente 

(CAIXETA, 2005). A Figura 10 representa um fluxograma do processo. 

 

Figura 10 – Processo de Incineração 

 
Fonte: (LUTERBAK, 2010) 
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     Para que ocorra a incineração de fármacos sólidos deve ser conectado 

ao sistema um depurador de gases; também é realizado o tratamento físico-

químico dos gases efluentes, para remover e neutralizar poluentes do processo 

térmico (FALQUETO et al., 2010). A incineração de fármacos sólidos 

representa a perda do peso, de volume e da periculosidade dos resíduos, com 

consequente eliminação da matéria orgânica e características de 

patogenicidade, através da combustão controlada (FALQUETO et al., 2010). 

   Outra forma para realizar o descarte de resíduos farmacêuticos, conforme 

Firjan (2006), é o processamento ou co-incineração em fornos. Esse é um 

tratamento diferenciado da incineração, pois nesse processo, o resíduo 

substitui parte do combustível (FATTA et al., 2007). 

 

2.8.2 Tratamento Físico-Químico 
 

 Normalmente, os processos físico-químicos são utilizados como técnicas 

suplementares a um tratamento (servindo como um pré-tratamento ou como 

purificação final) ou para tratar um poluente específico (“air-stripping” em efluentes 

com amônia).  

O tratamento físico-químico é baseado no princípio de neutralização da 

carga dos sólidos em suspensão, pois tais partículas apresentam cargas elétricas 

estáveis na superfície coloidal, normalmente negativa, antes da adição de agentes 

coagulantes (também denominados de eletrólitos). Estes agentes são capazes de 

provocar a desestabilização, através de mecanismos de ligação e adsorção na 

superfície coloidal, ao neutralizar as forças elétricas e anular as forças repulsivas 

(DEZZOTTI, 2008). As partículas induzidas agrupam-se em torno de um núcleo 

de aglutinação e, então, formam se os flocos de impurezas, que podem ser 

facilmente separados do efluente, através de sedimentação, filtração ou flotação. 

Esse processo, diferente dos outros meios de separação, consiste em um uso 

menor de coagulante, para que os aglomerados não sejam muito densos e com a 

introdução de ar no efluente, as partículas sólidas são arrastadas para a superfície 

líquida e facilmente removidas (BIDONE, 2007). 

Como exemplo, os processos físico-químicos são aplicados para remover 

compostos orgânicos halogenados (ABBAS et al., 2009; RENOU et al., 2008).  
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2.8.3 Coagulação e floculação 
   

Coagulação e floculação são técnicas utilizadas no tratamento de efluentes. 

Estas técnicas são amplamente usadas como purificação final na remoção de 

compostos orgânicos não-biodegradáveis. Sulfato de alumínio, sulfato ferroso, 

cloreto férrico e cloro sulfato férrico são comumente usados como coagulante 

(ZOUBOULIS; CHAI; KATSOYIANNIS, 2004). 

Logo após a coagulação ocorre a floculação, processo físico. Baseado na 

ocorrência de choques entre as partículas formadas anteriormente, com objetivo 

de formar flocos ainda maiores, com maior volume e densidade. Para a ocorrência 

dos choques entre as partículas, é necessário que haja agitação no meio, 

possibilitando os específicos gradientes de floculação. Esses gradientes devem 

ser limitados para que não ultrapassem a capacidade de resistência ao 

cisalhamento das partículas e não destruam os flocos formados anteriormente (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Assim que os flocos são formados é necessário removê-los do meio líquido. 

Isso pode ser feito por meio da sedimentação, a qual pode ser definida como o 

processo seguinte à floculação, e pode ser considerada como um fenômeno físico 

de separação de fases (sólido-líquido), em que as partículas apresentam 

movimento descendente devido à ação da força da gravidade, propiciando a 

clarificação do meio líquido (DI BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Há como coagulantes mais utilizados os reagentes: sulfato de alumínio, 

cloreto ferroso, cloreto férrico, policloreto de alumínio (PAC), entre outros, devido 

à grande eletropositividade dos elementos químicos que os compõem, quando são 

dissolvidos na água, e geralmente formam compostos gelatinosos, dotados de 

cargas positivas (coagulantes catiônicos) (BORBA, 2001).  

Substâncias orgânicas de longa cadeia molecular, como os polieletrólitos 

são usadas e apresentam cargas iônicas em sua estrutura. Podem ser catiônicas, 

aniônicas ou não-iônicos e, normalmente, são utilizadas para a otimização do 

processo coagulativo (MORAIS, 2005). Os principais fatores que influenciam o 

processo são o pH, a natureza química do efluente, a natureza química do 

floculante e agitação (tempo e velocidade). A eficiência pode ser aumentada 

através do uso combinado de agentes floculantes, principalmente, porque os 
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polieletrólitos com baixas concentrações fornecem bons resultados (SOUTO, 

2009).   

 

2.8.4 Precipitação Química 
 

 Consiste na adição de produtos químicos que irão promover a remoção de 

substâncias dissolvidas e suspensas no efluente, por meio da precipitação de 

compostos poluentes, como substâncias orgânicas recalcitrantes, nitrogênio 

amoniacal e elementos metálicos. 

   A remoção de metais ocorre normalmente pela adição de hidróxido de sódio 

e cálcio (ajuste de pH), os quais irão reagir com os metais formando hidróxidos 

metálicos pouco solúveis (RENOU et al., 2008). 

   A formação de hidróxidos metálicos contribui para o processo de 

precipitação, por isso deve ser verificada a curva de solubilidade dos metais (pH 

x solubilidade). O maior desafio é a precipitação concomitante de diversos metais, 

sem que as curvas de solubilidade apresentem igualdade entre as concentrações 

mínimas. Observa-se que a concentração mínima obtida pelo tratamento ocorre 

quando a precipitação tem um pH comum a diversos metais (SILVA, 2009).  

    Esse processo de precipitação química para metais é usado como 

tratamento para diferentes efluentes industriais, como, por exemplo, para o 

tratamento de efluente de indústria galvânica (POLEZI, 2003). 

    A precipitação química pode ser por meio da utilização das zeólitas 

(aluminosilicato com armação estrutural com cavidades ocupadas por cátions) 

como adsorvedor de baixo custo, sendo uma alternativa efetiva para a remoção 

de metais de águas e efluentes industriais (SILVA, 2009). A aplicação de zeólitas 

naturais como trocadoras de cátions para a remoção de metais e de diversos 

materiais tóxicos foi estudada e teve um bom desempenho para a precipitação 

desses materiais (SKOUMAL et al., 2006). 

   Segundo Baryramoglu (2016) há um método de precipitação por 

polimerização, qual foi utilizado para a síntese de microesferas impregnadas de 

bisfenol. Os resultados mostraram que a precipitação por polimerização é 

promissora e tem potencial na separação de moléculas complexas, tais como 

produtos químicos ou soluções biológicas.  
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    No trabalho de Gogate e Pandit (2004) também estudou a otimização do 

processo de remoção de material inorgânico no tratamento de efluente, mediante 

emprego de precipitação química com o uso de sais de ferro, como coagulante. 

    Poucos são os trabalhos científicos que utilizam a floculação e precipitação 

aplicadas diretamente em efluentes com características e/ou composição 

orgânica. Também, não foi encontrado nenhum mecanismo de precipitação 

específico para os diversos tipos de açúcares. 

    Desta forma, baseado nos fundamentos e alguns trabalhos de processos 

físicos foi testado, nesse estudo, a precipitação da sacarose com a combinação 

de polímero com solução ácida de metais e controle de pH. Após essa específica 

precipitação dos açúcares foi realizado um planejamento de experimentos para 

tratamento químico posterior com POA (processos oxidativos avançados). 

 

2.9 Processo Oxidativo Avançado (POA) 
 

Para o tratamento de efluentes com características tóxicas e recalcitrantes, 

os Processos Oxidativos Avançados (POAs) surgiram como uma nova alternativa, 

e tem sido muito empregado tanto pela comunidade industrial quanto científica 

(MALATO et al., 2002).  

A estrutura orgânica do contaminante influência nos diferentes mecanismos 

reacionais do radical hidroxila, tais como abstração de átomo de hidrogênio, 

adição eletrofílica para substâncias com insaturações e anéis aromáticos, 

transferência eletrônica e reações de radical-radical (FERREIRA 2015). 

Os POAs consistem na geração de espécies transitórias de elevado poder 

oxidante, com destaque para o radical hidroxila (•OH). Radical este que possui 

energia suficiente para oxidar a matéria orgânica a total mineralização em dióxido 

de carbono, água e íons inorgânicos (MALATO et al., 2002; POLEZI, 2003).  

Nesta lógica, o pleno estudo dos mecanismos formadores dos radicais 

hidroxila, aliado a um processo otimizado de tratamento, ainda é uma alternativa 

emergente para a remoção dos poluentes recalcitrantes presentes nos efluentes 

(MELEIRO et al., 2009). No âmbito de descontaminação ambiental, os sistemas 

híbridos físico, químico e biológico têm se mostrado bastante eficazes, mas 

inviáveis economicamente, na remoção dos compostos recalcitrantes presentes 

nos efluentes.  
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Os radicais hidroxila (•OH) possuem propriedades adequadas para degradar 

todos os compostos orgânicos e reagir de 106 a 1012 vezes mais rápido que 

oxidantes alternativos como o O3 (POLEZZI, 2003). A Tabela 2 apresenta o 

potencial de oxidação de alguns oxidantes em água. 

 

Tabela 2 –  Potencial de oxidação de alguns oxidantes 
Oxidante Potencial de Oxidação 

Radical Hidroxila (•OH) 2,73 V 
Ozônio (O3) 2,08 V 

Peróxido (H2O2) 1,78 V 
Oxigênio (O2) 1,23 V 

Fonte: Adaptado de Dias (2011) 
 

  A oxidação realizada em compostos orgânicos, por radicais hidroxila, 

promove a abstração de hidrogênio e gera radicais orgânicos, como descrito na 

Equação 1. Estes radicais orgânicos reagem com o oxigênio molecular para formar 

radicais peróxido, conforme Equação 2, intermediários que provocam reações 

térmicas em cadeia para a completa mineralização da carga orgânica presente. 

Esta via reacional ocorre com hidrocarbonetos alifáticos (NOGUEIRA et al., 2007).  

RH + O•OH → R• + H2O (1) 

R• + O2 → RO2 (2) 

 

  A adição eletrolítica de radical hidroxila a compostos orgânicos, geralmente 

hidrocarbonetos insaturados ou aromáticos, que contêm ligações π resulta na 

formação de radicais orgânicos, conforme Equação 3. A rápida descloração de 

clorofenóis também corresponde à adição eletrolítica pela geração de íons cloreto, 

conforme Equação 4 (NOGUEIRA et al., 2007).  

  

(3) 

 

 

(4) 
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  Quando há predominância de compostos orgânicos clorados ocorrem 

reações de transferência eletrônica; assim, a ocorrência de adição eletrofílica ou 

abstração de hidrogênio é desfavorecida, conforme Equação 5 (NOGUEIRA et al., 

2007).  

 

RX + •OH → RX• + HOˉ (5) 

 

  As reações entre radicais podem ocorrer conforme a Equação 6, entretanto, 

não são favoráveis para o sistema reacional, interferindo na eficiência da oxidação 

dos compostos orgânicos; ou o próprio interfere no consumo formando outro com 

menor potencial de redução (Equação 7). 

   

2o•OH → 2 H2O2    k = 5,3 x 109 mol L−1 

H2O2 + o•OH → HO2• + 2 H2O 

(6) 

(7) 

    

  A concentração dos compostos orgânicos irá determinar se uma ou outra 

reação predominará, depende dessa concentração e outros fatores, como a 

presença ou não de recalcitrância e as condições do meio reacional.  

O radical hidroxila reage rápida e indiscriminadamente com muitos 

compostos orgânicos de diferentes formas, como por adição à dupla ligação ou 

por abstração do átomo de hidrogênio em moléculas orgânicas alifáticas (SOUZA 

et al., 2010). O resultado dessas reações é a formação de radicais orgânicos que 

reagem com oxigênio (meio aquoso e aerado), dando, assim, início a uma série 

de reações de degradação, que podem resultar em espécies, como CO2 

(SAFARZADEH-AMIRI; BOLTON; CATER, 1997).  

 De uma forma geral os POAs se dividem em sistemas homogêneos e 

heterogêneos (apresentados na Tabela 3), com a formação de radicais hidroxila 

com ou sem a presença da radiação ultravioleta (SOUZA, 2010).  
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Tabela 3 – Sistemas oxidativos avançados 
Sistemas homogêneos  Sistemas heterogêneos 

Com irradiação Sem irradiação 
 Com 

irradiação   Sem irradiação  

O3/UV  O3/H2O2  TiO2/O3/UV     Eletro-Fenton  

UV  O3/ HOˉ  TiO2/H2O2/UV    

Irradiação com feixe de 
elétrons  

Ultrassom (US)  

H2O2/US  

UV/US  

      H2O2/Fe2+     
( Fenton)  

    

Fonte: (HUANG et al.,2006) 
 

 Os primeiros tipos (Homogêneos) ocorrem numa única fase e utilizam 

ozônio, H2O2 ou reagentes de Fenton (mistura de H2O2 com sal de Fe2+) como 

geradores de radicais hidroxila. Os heterogêneos utilizam semicondutores como 

catalisadores (dióxido de titânio, óxido de zinco) (TOBALD et al., 2008). 

 

2.9.1 Processos de Oxidação com H2O2 
  

Segundo Huang et al. (1993), no mecanismo onde o peróxido de hidrogênio 

sofre a quebra da molécula por meio da fotólise, formam radicais hidroxila com 

rendimento de dois •OH para cada molécula de peróxido. O peróxido de hidrogênio 

pode se decompor em espécies radicalares (Equações 8, 9 e 10), ou, de acordo 

com seu potencial de oxidação (Eº = +1,78 V), também pode reagir diretamente 

com as substâncias presentes nos efluentes, oxidando-as. Contudo, o seu poder 

de oxidação leva à formação de radicais (DEZOTTI, 2008), conforme Equação 8.   

Os radicais (•OH) são formados, devido a divisão da ligação entre oxigênio 

do composto H2O2, o que ocorre pela luz UV, como é visto na equação 8. 

  

H2O2 + hv (254 nm) → 2 •OH (8) 

H2O2 ⇌ 2 HOˉ + H+ (9) 

H2O2+ •OH → 2 •OH + H2O (10) 
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  É possível que as concentrações de radicais hidroxila em excesso, venha 

por via indesejada a consumir os radicais e prejudicar o processo de oxidação, 

conforme está descrito na Equação 10. Outro problema seria aumentar a 

probabilidade de reação reversível, conforme Equação 9. 

Dessa forma, é necessário determinar a quantidade de peróxido 

indispensável através da concentração de carbono orgânico presente no efluente, 

uma vez que a concentração de peróxido deve ser proporcional, de forma 

estequiométrica, a quantidade de carbono para que sua degradação ocorra e 

degrade o efluente. Assim, a cinética da reação se torna favorável.  

Para determinar a quantidade estequiométrica de peróxido utiliza-se a 

concentração de carbono orgânico total (COT), conforme mostram as Equações 

(11), (12) e (13) (KURNIAWAN; HUNG-LO; CHAN, 2006). 

 

C + O2 → CO2 (11) 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 (12) 

C + 2 H2O2 → 2 H2O + CO2 (13) 

 
   

 Vogel et al. (2000) realizaram um estudo para obter o número médio de 

oxidação do carbono (Mean Oxidation Number of Carbon – MOC), em que 

desenvolveram uma relação entre COT e DQO do efluente, conforme a Equação 

14, que varia numa faixa de 4- (equivalente ao CH4) a 4+ (equivalente ao CO2). 

Através do MOC determina-se o número de oxidação médio do carbono e, 

portanto, pode-se determinar a concentração de peróxido de hidrogênio para o 

efluente.  

 

MOC = 4 - 1,5 (DQO/TOC) (14) 
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2.9.1 Processo Fenton 
  

O processo de Fenton ocorre na presença de íons férricos ou ferro, sendo a 

oxidação homogênea com o peróxido de hidrogênio, envolvendo reações em 

cadeia de radicais livres, os quais produzem radicais hidroxila. É aplicado como 

processo oxidante para destruir compostos tóxicos, sendo considerado o processo 

de oxidação mais estudado e mais antigo (DIAS, 2011).  

O reagente de Fenton, como o próprio nome indica, foi descoberto por H. J. 

H. Fenton em 1894 durante o estudo da oxidação do ácido málico, no qual concluiu 

que o peróxido de hidrogênio na presença de íons ferrosos (Fe2+) provoca a sua 

oxidação (HUANG; DONG; TANG, 1993). A reação entre o íon ferroso e o peróxido 

de hidrogênio resulta na geração da radical hidroxila (•OH), conforme Equação 15 

(HUANG; DONG; TANG, 1993).  

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH K = 53 –76 mol-1 L s-1 (15) 

 

Segundo Neyens e Baeyens (2003), a formação desses radicais envolve 

uma sequência de reações complexas em solução aquosa; os íons ferrosos 

iniciam e catalisam a decomposição do peróxido de hidrogênio, resultando na 

geração dos radicais hidroxila, iniciada pela Equação 15 e terminada pela 

Equação 16.   

 

Fe 2+ + •OH → Fe3+ + HOˉ K = 2,6 – 5x 108 mol-1 L s-1 (16) 

  

 Interferências provenientes da alta concentração do H2O2 pode atuar como 

sequestrador de radical hidroxila e formar o radical hidroperoxila (HO2•), o qual 

apresenta um menor potencial de redução e, assim, prejudicar o processo 

oxidativo. Como o peróxido apresenta-se normalmente em excesso, a 

concentração de Fe2+ no meio reacional durante o processo de oxidação é baixa 

em relação ao Fe3+, o que reduz a velocidade e eficiência cinética, uma vez que a 

reação do peróxido com o íon férrico é muito mais lenta do que com o ferroso 

(Equações 17, 18 e 19). Isso revela que apesar do ferro atuar como catalisador, 
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em solução irá predominar o íon Fe3+, por apresentar redução oxidativa muito 

menor que o Fe2+ (CARDEÑA, 2009). 

 

  
Fe3+ + H2O2 → [FeOOH]2+ + H+       k = 0,001 − 0,01 mol−1 L s−1 

Fe2+ + HO2 → Fe3+ + HO2ˉ       k = 1,3 x 106 mol−1 L s−1 

H2O2 + •OH → HO2• + 2 H2O     k = 2,7 x 107mol−1 L s−1 

 

(17) 

(18) 

(19) 

 

Na presença de compostos orgânicos, os radicais hidroxila podem atacar a 

carga orgânica por quatro vias: adição radicalar, abstração de hidrogênio, 

transferência de elétron e a combinação de radicais. O carbono radicalar (R•), 

formado na reação dos radicais hidroxila e compostos orgânicos, pode reagir 

rapidamente (e usualmente o faze) com o oxigênio da água, de maneira irreversível, 

conforme Equações 20, 21 e 22 (DENG, 2007).   

  
                                        R• + O2 → R (−H+) + HO2• 

                                   R•+ O2 → R – OO•  
(20)  

(21) 
                                 R – OO• → R – O (22) 

 

Para diminuir esta limitação têm sido estudadas algumas estratégias, como, 

por exemplo, a utilização de complexos de ferro com o objetivo de estabilizar o pH 

em valores próximos da neutralidade, bem como a imobilização de Fe em 

membranas. A utilização do processo de Fenton ou foto-Fenton com o ferro 

imobilizado em membranas ou em outros suportes apresenta vantagens no que 

refere-se à reutilização do ferro. Os complexos de ferro, além de permitirem a 

utilização do processo de Fenton numa gama mais ampla de pH, contribuem de 

igual modo para o aumento da eficiência de absorção da luz, pois alargam a banda 

de absorção para a região do visível (aplicação da luz irradiada: artificial ou solar). 

O ferrioxalato de potássio é um complexo de Fe (III) estudado em aplicações 

fotoquímicas como no foto-Fenton (NOGUEIRA et. al., 2007). Na presença de 

ferrioxalato há geração contínua de Fe2+, que reage rapidamente com o peróxido 

de hidrogênio e impede a formação de outros radicais menos oxidantes.  

Segundo vários autores, a concentração mínima de ferro para que a reação 

de Fenton se inicie varia entre 3 e 15 mg L-1. Com o aumento da concentração de 
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ferro, a taxa de degradação de compostos orgânicos também aumenta, porém, a 

partir de uma dada concentração, um aumento na dosagem de ferro torna-se 

ineficiente. Este fato leva a crer que existe uma quantidade ótima de catalisador a 

utilizar. Vários estudos indicam que a razão molar ótima de Fe: H2O2 varia entre 1: 

5 a 1: 25 (KUSIC et al., 2007).   

A escolha de uma concentração ótima de H2O2 nos processos de Fenton e 

foto Fenton é importante a partir de um ponto de vista prático e econômico; contudo, 

não há consenso sobre aquela que fornece os melhores resultados (ALATON; 

TEKSOY, 2007). 

 

2.9.2 Ozonização 
 

O ozônio pode ser usado na oxidação de contaminantes por um mecanismo 

direto ou indireto. A principal vantagem em utilizar O3 para gerar radicais HO• se 

deve ao coeficiente de absorção molar (ε 254 = 3300 M-1 cm-1) ser bem maior que 

o do H2O2 (ε 254 = 191 M-1 cm-1), permitindo a sua aplicação no tratamento de 

efluentes com elevada absorbância. A performance do tratamento aumenta quando 

é combinado com irradiação solar, peróxido de hidrogênio ou complexos de ferro, 

que atuam como catalisadores (MELO, 2009; ALMEIDA et al., 2004).  

Dessa maneira, o processo de ozonização demostra ser uma alternativa 

para o tratamento de efluentes recalcitrantes como os farmacêuticos, constituídos 

por compostos orgânicos de difícil degradação (SKOUMAL et al., 2006). Alguns 

exemplos são a degradação de amoxicilina, de bezafibrato, de diclofenaco, de 

ibuprofeno e de paracetamol, cujos estudos aplicando o processo de ozonização, 

mostraram resultados eficientes, pois na oxidação destes compostos ouve a 

redução de até 90 % dos ativos fármacos (MELO, 2009). 

Devido à molécula de ozônio ser dipolar, pode reagir como um agente 

nucleofílico ou eletrofílico. De modo geral, nas reações de degradação de 

compostos orgânicos poluentes, o ozônio tende a reagir preferencialmente com 

compostos insaturados (alquenos, alquinos, anéis aromáticos, dentre outros), que 

pode ser verificado pelo mecanismo de ozonólize, conforme apresentado na Figura 

11, em que as ligações duplas carbono-carbono são quebradas pelo ozônio 

(GOTTSCHALK; LIBRA; SAUPE, 2000). 
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Figura 11– Reação direta do ozônio com a matéria orgânica 
 

 
Fonte: (MAHMOUD; FREIRE, 2007) 
Nota: a) mecanismo de Crieege.  
          b) exemplo de um ataque eletrofílico do ozônio a um composto aromático. 

 
O ozônio é instável termodinamicamente, sendo sua decomposição 

catalisada por vários materiais. A sua limitação cinética, alta seletividade na 

degradação e baixa eficiência na mineralização de compostos poluentes podem ser 

contornadas usando-se a alta reatividade e as reações indiretas do ozônio em meio 

aquoso (KASPRZYK-HORDERN; ZIÓLEK; NAWROCKI, 2003).  

A reação de decomposição do ozônio é complexa e pode ser bastante 

influenciada por fatores experimentais e pela concentração de diferentes espécies 

químicas presentes. O principal responsável pela decomposição do ozônio é o 

ânion (HOˉ), que em meio aquoso, promove uma série de reações radicalares que 

levam à formação de radicais hidroxila.  

 

Iniciação  
 
  A reação entre o ozônio e o íon hidroxila dá origem a formação do radical 

hidroperoxila HO2•, e do ânion radical superóxido O2•, conforme Equação 23.  

O3 + HOˉ → O2• + HO2•   k = 70 mol−1 L s−1 (23) 

 

O radical hidroperoxila apresenta equilíbrio ácido-base (Equação24):  

 

 

HO•2 ⇌ H+ + O2•ˉ   k= 7,9 x 105 s -1 (24) 
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  Propagação 
 
  A reação inicial entre o ozônio e o ânion radical superóxido (O2•ˉ) formam o 

ânion radical ozonóide (O3•ˉ), que se decompõe muito rapidamente para formar os 

radicais hidroxila. As reações do O3 mostrando esses mecanismos estão 

representadas nas Equações 25 a 29.  

 

O3 + O2•ˉ → O3•ˉ+ O2   k = 1,6 x 109 mol−1L s−1  (25) 

O3•ˉ + H+ ⇌ HO3• k = 5,2 x 1010 mol−1L s−1 pH < 8  (26) 

O3•ˉ ⇌ O− + O2    pH > 8  (27) 

O•− + H2O → oHO• + OH−  (28) 

HO3• → o•OH + O2   k = 1,1 x 105 mol−1L s−1  (29) 

 
           O radical (•OH) pode reagir com o ozônio conforme a Equação 30:  

 
•OH + O3 → HO2• + O2   k = 3,0 x 109  mol−1L s−1 (30) 

 

Substâncias que convertem •OH para radicais superóxidos O2•ˉ e/ou HO2• 

promovem a reação em cadeia e, devido a isto, são chamadas de promotoras. 

Moléculas orgânicas (R) também podem agir como promotoras, tal como mostrado 

na Equação 31. 

  

H2R + •OH → HR• + H2O (31) 

  

  Se o oxigênio está presente, radicais orgânicos peróxido podem ser 

formados. E estes podem reagir em seguida, eliminando O2•− /HO2• e entrar na 

reação em cadeia, representada pela Equação 32, 33 e 34.  

  
HR• + O2 → HRO2•   

HRO2• → R + HO2•   

HRO2• → RO + o HO•   

(32) 

(33) 

(34) 
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Terminação  
 
  Algumas substâncias com o radical hidroxila e substâncias orgânicas 

formam radicais secundários, que atuam como inibidores das reações em cadeia, 

pois não produzem O2•−/HO2•; isso ocorre também com algumas substâncias 

inorgânicas, conforme mostram as Equações 35 e 36.  

  
HO•+ CO3− → HO− + CO3•− k = 4,2 x 108 mol−1L s−1 

0 

0HO• + HCO3− → HO− + HCO3• k = 8,5 x 106 mol−1L s−1 

(35) 

(36) 

  

  Uma das possibilidades para a reação de terminação é a reação entre 

radicais, tal como mostra a Equação 37.  

 

0HO•  + HO2• → O2  + H2O (37) 

 

A junção destas reações acima mostra que dois radicais hidroxila são 

produzidos por três moléculas de ozônio, conforme a Equação 38.  

  

3 O3 + HO−  + H+ → 2 HO•  +  4O2 (38) 

 

É muito versátil o ozônio empregado para à formação de radical hidroxila (ou 

seja, como um Processo Oxidativo Avançado - POA), principalmente por poder 

oxidar numa ampla faixa de pH e em sistemas homogêneos e heterogêneos. Isso 

ocorre porque é muito eficiente para completar a mineralização total dos compostos 

orgânicos, que são poluentes.  

Finalmente, o tratamento com ozônio está no alto potencial de oxidação, 

sendo uma vantagem o aumento da concentração de oxigênio dissolvido na água 

e a elevada eficiência quando combinado com demais técnicas; em contrapartida, 

apresenta moderado custo, alta reatividade e toxidade, baixa seletividade e ainda 

alta instabilidade, por isso deve ser gerado “in situ” (DEZOTTI, 2008). Como realiza 

apenas uma oxidação parcial de compostos orgânicos, a viabilidade do custo 

benefício é uma das maiores dificuldades no uso do ozônio, ocasionado pela baixa 

solubilidade e estabilidade aquosa, que depende principalmente do pH reacional, 
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uma vez que a decomposição do mesmo é acelerada na presença de íons hidroxila, 

conforme Equações 39 e 40 (VON GURTEN, 2003).  

 

                                            O3 + HO− → HO2− + O2  

                                    O3 + HO2− → o HO• + O2− + O2  

(39) 

(40) 

 

Se a reação ocorrer via direta ou indireta, apresenta bons resultados na 

desinfecção de águas para consumo, na esterilização de agentes patogênicos e 

menor toxicidade; além disso, promove remoção de cor pela degradação de 

compostos cromóforos e de odor pela oxidação de sulfetos (MAHMOUD; FREIRE, 

2007). 

 

2.9.3 Ozonização Catalítica 
 

A ozonização pode ser potencializada pela utilização de íons de metais como 

catalisadores em solução aquosa. Neste caso a ozonização é dita catalítica 

homogênea. Diversos estudos demonstram o que a presença do metal de transição 

nos processos de ozonização resulta num aumento da eficiência do processo, 

mesmo este sendo realizado em meio ácido e na presença de compostos 

sequestrados da radical hidroxila (ASSALIN E DERÁN, 2007). 

Diversos íons de metais de transição, como por exemplo Fe (II), Mn (II), Co 

(II), Cd (II), Cu (II), Ag (I), Cr (III), Zn (II) são utilizados nos sistemas catalíticos 

homogêneos (PINES; RECKHOW, 2000; BELTRÁN, 2002). 

         O complexo é oxidado e produz o complexo de oxalato-Co (III), que pode ser 

instável, decompõe-se em Co (II) e o radical de oxalato, conforme Equações 41, 

42, 43 e 44.  

 

Co2+ + C2O42− ↔ CoC2O4 

     CoC2O4 + O4 → CoC2O4+ + O3- 

                           CoC2O4+ → Co2+ + C2O4− 

                       C2O4− + O2 + O3 + HO• → CO2 + O2 + O3− + HO• 

(41) 

(42) 

  (43) 

  (44) 
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Segundo Pines e Reckhow (2002), a degradação do oxalato altera o pH 

reajustando de 6,7 para 5,3; tal fato comprova o mecanismo proposto, uma vez 

que em processos convencionais de ozonização a redução do pH acarreta em 

menor redução de poluentes, pois reduz a concentração de íons hidroxila, 

responsáveis por decompor o ozônio e gerar radicais hidroxila. Além disso, 

testaram o uso de um agente sequestrador de radicais hidroxila e não houve 

qualquer mudança na degradabilidade do ácido oxálico, o que demonstra ser 

efetiva a reação direta entre o ozônio e complexo de cobalto-oxalato.  

  Gracia, Aragues e Ovelleiro (1996) estudou a atividade catalítica do Mn (II), 

Fe (II), Fe (III), Cr (III), de Ag (I), Cu (II), Zn (II), Co (II) e Cd (II) no processo de 

ozonização de substâncias húmicas presentes na água. Assim, observou-se que 

para doses muito elevadas de ozônio (4,5 g O3 / 1 g de COT), a ozonização apenas 

fornece 33 % de redução de COT da água. A aplicação de ozonização catalítica 

com metais de transição melhora significativamente a eficiência da remoção de 

substâncias húmicas, sob as mesmas condições experimentais. Os melhores 

resultados foram obtidos para Mn (II) (62 %) e Ag (I) (61 %) de redução de COT. 

Em presença de outros metais como Fe (II), Cd (II), Fe (III), Cu (II), Zn (II), Co (II), 

Cr (II) foi ligeiramente menos eficaz. A aplicação de ozonização catalítica resultou 

em uma diminuição significativa do consumo de ozônio.  

  Em outros estudos é relatado o manganês como agente oxidante promissor, 

em baixas concentrações na ordem de 0,5 a 1,0 mg L-1. No entanto, o manganês 

apresenta uma limitação, pois atua apenas em cargas poluentes com baixas 

concentrações recalcitrantes, ou seja, pequenas concentrações de ácidos 

húmicos. Estudos demonstraram que para DQO superiores a 1000 mg L-1, ocorre 

a inibição do manganês e a eficiência é drasticamente reduzida (MA; GRAHAM, 

1999).  

  Legube e Leitner (1999) mostram nas Equações 45 a 49, propostas de 

mecanismos de reação do Fe (II) com o ozônio. Vale ressaltar que a utilização de 

íons Fe2+ em processos de ozonização catalítica é restringida a meios ácidos 

(catálise homogênea), uma vez que em valores de pH superiores ocorre a 

precipitação desses íons (ASSALIN; DURÁN, 2007).  
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Fe2+ + O3 → FeO2+ + O2 

      O3•− + H+ ⇌ HO3• → HO• + O2 

Fe2+ + HO• → Fe3+ + HO− 

(45) 

(46) 

(47) 

   

 O Fe2+ pode reagir também, com o ozônio formando o intermediário FeO2+, 
conforme as Equação 45. 

 
                              FeO2+ + Fe2+ + 2 H+ → 2 Fe3+ + H2O 

   

(48)  

   As Equações 45 a 48 mostram o mecanismo que consiste na transferência 

de elétrons do metal reduzido para o ozônio, formando Fe3+ e o íon radicalar O3•− 

e a partir deste um radical intermediário, que, em seguida, produz radical hidroxila. 

Na presença de excesso do Fe2+, o radical hidroxila pode oxidar um segundo Fe2+, 

proporcionando uma razão estequiométrica de 0,5 mol de ozônio por mol de íon 

ferroso (LEGUBE; LEITNER, 1999). Mas, observa-se também que o excesso do 

catalisador também pode interferir na velocidade da oxidação, com o consumo do 

radical hidroxila (Equação 46).  

 

2.10 Tratamento Biológico 
 

 Os processos biológicos reproduzem, de certa maneira, os processos 

naturais que ocorrem em um rio após o lançamento de despejos. Nos corpos 

d´água após o lançamento de despejos, a matéria orgânica é convertida em 

produtos mineralizados inertes por mecanismos naturais, os quais são chamados 

fenômeno da autodepuração. Esse mecanismo em uma estação de tratamento de 

águas residuais, é realizado com uma introdução de tecnologia, a qual tem o 

objetivo de fazer o processo de depuração se desenvolva em condições 

controladas (controle da eficiência), e em taxas mais elevadas (solução mais 

compacta).  

No tratamento realizado para efluentes há uma interação de vários 

mecanismos, alguns ocorrem simultaneamente e sequencialmente. A flora 

microbiana inicia-se no próprio sistema de coleta e intercepção de efluentes, e 

atinge seu máximo em estação de tratamento. A redução da matéria orgânica 

carbonácea constitui o principal objetivo dos processos de tratamento de efluentes. 
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 Para Bento et. al. (2005), o princípio do processo biológico, denominado 

lodos ativados, é utilizado em todo mundo, esse método baseia-se na oxidação 

bioquímica dos compostos orgânicos e inorgânicos presentes nos efluentes, 

mediada pela ação microbiana diversificada a qual é mantida em suspensão no 

meio aeróbico. A floculação da biomassa ativa determina a eficiência do processo. 

Os flocos biológicos constituem em um microssistema formado por fungos, 

bactérias, protozoários e micrometazoários. Sendo que as bactérias são as 

principais responsáveis pela depuração da matéria orgânica carbonácea e pela 

estrutura dos flocos. Os componentes da microfauna (protozoários e 

micrometazoários) também têm importante papel na manutenção de uma 

comunidade bacteriana equilibrada, a remoção da espécie Escherichia coli, na 

redução da DBO5 e na floculação. Por serem extremamente sensíveis às alterações 

no processo, os componentes da microfauna alternam-se no sistema em resposta 

às mudanças nas condições ambientais. 

 

2.10.1 Tratamento de efluentes por Lodos Ativados 
 

 Esse processo de tratamento é baseado no crescimento de microrganismos 

aeróbio os quais removem a matéria orgânica solúvel. 

 Nesse tratamento a matéria orgânica biodegradável do efluente é removida 

pelo processo de lodo ativado, via metabolismo microbiológico em presença de 

oxigênio no tanque de aeração, seguida de uma fase de separação de 

microrganismos no decantador. 

 Esse método é amplamente utilizado no mundo para o tratamento de 

despejos domésticos e industriais, em situações em que é necessário uma elevada 

qualidade do efluente e resíduos de área. São partes integrantes da etapa biológica 

do sistema de lodos ativados as seguintes unidades: Tanque de aeração (reator) e 

Leito de secagem de lodo. 

 No sistema de lodo ativado, o afluente ao tanque de aeração é inoculado 

com lodo contendo uma cultura mista de microrganismos, principalmente bactérias, 

protozoários, rotíferos e fungos, capazes de metabolizar os contaminantes 

orgânicos em condições aeróbias. A aeração da mistura lodo/efluente é realizada 

através de difusores de ar, posicionados no fundo do reator, ou por aeradores 
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mecânicos de superfície. O princípio básico do sistema de lodos ativados consiste 

na recirculação da biomassa, para manter uma elevada concentração de 

microrganismos ativos no reator aerado, o que acelera a remoção dos substratos 

orgânicos dos efluentes (VON SPERLING, 1997). 

 No reator acontece a remoção da matéria orgânica canácea, podendo haver 

também a remoção da matéria nitrogenada. O metabolismo dos substratos 

orgânicos leva ao desenvolvimento dos microrganismos, que se aglutinam, 

formando uma unidade estrutural denominada floco, posteriormente separado do 

efluente tratado na etapa de sedimentação. 

 A sedimentação da biomassa só é possível graças à propriedade dos 

microrganismos presentes no lodo ativado de se agruparem em flocos, a partir de 

uma matriz gelatinosa, o que facilita a decantação. A Figura 12 apresenta um 

esquema de um floco de lodo ativado. 

Figura 12 – Esquema de um floco de lodo ativado 

 

Fonte: (VON SPERLING, M., 1997) 

 A detenção hidráulica é definido como o tempo médio de permanência de 

um líquido no tanque de aeração. Em um sistema contínuo é chamado TDH (tempo 

de detenção hidráulico) é determinado quando divide-se o volume do reator pela 

vazão do efluente. 
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 Um lodo é considerado de boa sedimentabilidade quando IVL (índice 

volumétrico de lodo) varia de 40 m L g-1 a 150 mL g-1 (ALMEIDA, 2004). 

 Os flocos do lodo ativados são formados por dois níveis de estruturas micro 

e a macroestrutura. A microestrutura é formada pelos processos de adesão 

microbiana e biofloculação. A macroestrutura é formada pelos organismos 

filamentosos, os quais formam uma espécie de rede dentro dos flocos sobre qual 

as bactérias aderem. A Figura 12 representa essa estrutura. 

2.11 Processos integrados 
 

 Para o tratamento de efluentes mais complexos, uma série de combinações 

envolvem dois ou mais processos de tratamentos. Os processos combinados têm 

sido aplicados para matrizes de diversas naturezas, com destaque para: herbicidas, 

efluentes têxteis, polpa de papel e celulose e efluentes fármacos (KUNZ et al., 

2002; GOGATE, PANDIT, 2004).   

  Quando o POA é empregado com etapa final, denominado polimento final 

de um conjunto de um sistema de tratamento (precipitação: físico-químico; químico: 

POA) deve ser capaz de proporcionar alteração nos parâmetros físico- químicos e 

biológicos do efluente, de modo a fazê-lo compatível com os limites de descarga 

estabelecidos. 

 Para cada efluente deve-se realizar estudos visando sua caracterização 

química e biológica para a aplicação dos processos e ser avaliadas algumas 

condições mínimas. 

2.12 Planejamento de experimentos 
  

 O Planejamento de experimentos é uma ferramenta estatística que reúne um 

conjunto de técnicas aplicadas aos experimentos (condução, análise e 

interpretação de testes controlados), para encontrar e definir fatores que 

influenciam os valores de um parâmetro (BRUNS; SCARMINTO; NETO, 2003; 

PEIXOTO et al., 2008). Seu princípio básico permite variar de uma só vez, todos 

os níveis de todas as variáveis, discretas ou contínuas, de maneira programada e 

racional, diminuindo o número de experimentos sem que ocorra a limitação do 

número de fatores a ser analisados (PEIXOTO et al., 2008). 

  A ferramenta de planejamento de experimentos pode ser usada para 

diferentes áreas e suas aplicações têm desempenhado um importante papel no 



69 
 

desenvolvimento de processos e garante previsibilidade nos resultados, com 

menores custos e maior produtividade. 

Para tornar o tratamento mais viável, é indispensável utilizar a ferramenta de 

planejamento de experimentos (em inglês, Design of Experiments – DOE), onde 

podem ser observados os fatores de maior relevância para uma maior conversão, 

através do mínimo de experimentos possível, que torna o procedimento mais 

barato devido à economia de recursos. 

O conhecimento e aplicação das técnicas de Planejamento de Experimentos 

é de fundamental importância, pois garantem vantagens referentes ao custo e 

benefício do projeto, o que o torna mais viável para investidores e demanda menor 

tempo do pesquisador para concluir seu objetivo. Para controlar um determinado 

processo e garantir o seu produto final é necessário conhecer as variáveis do 

processo e saber exatamente como elas interferem no resultado final. O 

Planejamento de Experimentos é uma ferramenta estatística utilizada para a 

determinação da relação causa e efeito através de um modelo empírico 

(COLOMBARDI, 2004). 

O Planejamento de Experimentos é amplamente utilizado para a obtenção 

de informações sobre um determinado sistema. Pode ser aplicado, dentro da 

indústria, no desenvolvimento de um novo produto, no desenvolvimento de 

pesquisas exploratórias, no planejamento de uma melhoria de processo, visando 

desenvolver projetos de forma robusta. Dessa forma, o uso do planejamento 

experimental nessa área pode resultar em uma maior facilidade e uma maior 

eficiência de processo, com menor custo benefício.  

Segundo MONTGOMERY (1997), a confiabilidade, a redução de custo do 

produto e o menor tempo de realização de projeto ao desenvolvimento do produto 

é a grande economia do projeto. 

 

2.12.1 Planejamento Fatorial Fracionado 
 
  A aplicação das técnicas de planejamento de experimentos fatoriais 

fracionados 2k-p, mostra-se como uma das soluções mais usadas em 

planejamento de experimentos. MONTGOMERY (1997) ressalta que com essas 

técnicas é possível analisar os efeitos sobre uma resposta de interesse, de k 

fatores com dois níveis cada um, em 2k-p combinações de testes, realizando-se 
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apenas uma parte (metade do experimento quando p é igual a um, ou um quarto 

do experimento quando p é igual a dois) do experimento, sem comprometer 

significativamente a precisão das conclusões decorrentes da análise de 

resultados. Simultaneamente, os custos e o tempo de duração dos ensaios são 

significativamente reduzidos. 

  Nesse sentido, Box e Liu (1999) descrevem um estudo sobre as técnicas 

fatoriais fracionados 2k-p e ressaltam a eficiência de obter informações confiáveis 

com esse método. MONTGOMERY (1997) ressalta três fatores importantes que 

justifica a utilização das técnicas de experimentos fatoriais fracionados.  

A primeira delas é a dispersão dos efeitos. Isto é, quando existem vários 

fatores de controle torna-se provável que o processo seja influenciado apenas por 

alguns efeitos principais e de interação de ordem inferior. A segunda característica 

é denominada de propriedade de projeção. Neste caso, os experimentos fatoriais 

fracionados podem ser planejados em matrizes maiores, que podem ser 

construídas a partir de um subconjunto de fatores significativos. A terceira 

característica desse tipo de técnica é a experimentação sequencial, que ocorre 

quando é possível combinar as corridas de dois ou mais experimentos fatoriais 

fracionados (MONTGOMERY, 1997; DEVOR et al., 1992). 

  Um aspecto importante que deve ser considerado nos experimentos fatoriais 

fracionados é a resolução que está sendo utilizada. A resolução de um 

planejamento fatorial fracionado está relacionada ao padrão de confundimento 

entre os efeitos dos fatores. Nos experimentos deve-se utilizar a maior resolução 

possível, porque com isso é possível desprezar os efeitos de interação de mais 

alta ordem (MONTGOMERY, 1997).   

Em alguns casos dependendo do número de fatores que são investigados, 

uma fração menor de combinação é necessária para realizar os experimentos 

fatoriais. Por exemplo, pode-se realizar apenas um quarto dos experimentos do 

planejamento do fatorial completo. Este tipo de experimento é conhecido como 

experimento fracionado 2k-2. O experimento pode ser construído inicialmente com 

combinações de tratamento ou colunas da matriz de um planejamento fatorial com 

k-2 fatores. Em seguida, são adicionadas duas colunas com as interações, 

escolhidas apropriadamente, por conduzir os experimentos, que incluem os 

primeiros k-2 fatores. Uma característica importante desse experimento é a 
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necessidade de determinar duas colunas geradoras para construir a matriz 

(GALDÁMEZ, 2002). 

Na literatura que estuda as técnicas de planejamento e análise de 

experimentos estão disponíveis o número de combinações e as estruturas de 

confundimento para esse tipo de experimento (MONTGOMERY,1997; DEVOR et 

al., 1992). Toda a análise estatística dos resultados (fatores respostas) dos 

experimentos do respectivo DOE são avaliadas por programas computacionais 

estatísticos, como, por exemplo, o software MINITAB. 

 

2.13 Fertilizantes 
 

 A sustentabilidade envolve um número muito grande de aspectos e 

abordagens. Entre eles, o de aproveitamento de nutrientes presentes em efluentes 

tratados com diferentes tipos de processos (reuso), que devem ser retornados ao 

ambiente, mas, com rigorosa e normativa avaliação. Um destino que tem sido 

estudado é a aplicação desses “rejeitos" no solo, com finalidade agrícola. Resíduos 

agrícolas como outros (florestais, industrias e urbanos), devem ter um destino, os 

quais ao passarem por um processamento simples podem ser descartados como 

adubos. Esse mecanismo é chamado de compostagem, o qual é um processo de 

tratamento de resíduos para serem reestruturados como adubos no solo (MAFIA, 

et al., 2004).  

 Para o aproveitamento de resíduos agrícolas orgânicos se tem como 

alternativa a produção de fertilizante. Essa saída é uma forma de disposição de 

resíduos com grande potencial econômico e ambiental, além de contribuir para o 

enriquecimento de nutrientes no solo, contribuindo para o crescimento de plantas 

e é uma alternativa para melhorar características do solo como a sua densidade. 

Segundo Gomes (2004) para o cultivo de plantas na região Vale do Paraíba 

é utilizado o solo Argissolo Vermelho- Amarelo, nesse solo é possível produzir 

diferentes espécies cultivadas, sendo necessário realizar uma adequada adição do 

nutriente. O carbono contido em resíduos orgânicos tem sido vital, como nutriente, 

para a maior parte dos solos.  

O aproveitamento de resíduos orgânicos como fonte alternativa para 

produção de fertilizantes apresenta grande potencial para o meio ambiente. A 

disposição desses resíduos no solo é uma alternativa interessante, uma vez que 
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contribui para promover a sustentabilidade e a conservação do ambiente. A 

sustentabilidade envolve um número muito grande de aspectos. Entre eles, 

podemos destacar o aproveitamento de nutrientes e de matéria orgânica, 

retornados ao ambiente com a aplicação de resíduos tratados. Ao colocar esses 

materiais em local adequado, contribui-se para a diminuição do passivo ambiental 

que esses resíduos podem constituir, desde que hajam controles químicos e 

microbiológicos. 
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       3 OBJETIVOS 
 

3.1 Principal 
 

     Este trabalho tem como objetivo geral o estudo do tratamento do efluente 

bruto de uma indústria farmacêutica gerado pela empresa SANOFI- AVENTIS, 

por meio do processo de ozonização catalítica. Será avaliado um processo 

híbrido físico e químico, através da combinação dos processos de precipitação 

e ozonização. Tem como objetivo com esse tratamento, adequar as 

características do efluente apropriado para o descarte em corpos receptores, 

conforme preconiza a Legislação vigente (Artigo 18 CETESB e resolução 

COMANA 430), ou, em função de sua recalcitrância, adequá-lo para um pós-

tratamento, como, por exemplo, o biólogo. Após avaliação da melhor condição 

experimental, o produto tratado químico e fisicamente será analisado para 

verificação integralmente, se a sua qualidade atenderá ao Artigo 18 da 

CETESB e resolução da COMANA 430. 

 

3.2 Específicos 
 
   Caracterização do efluente de indústria farmacêutica pré e pós–trata- 

mentos;  

   Verificar a melhor condição dos processos físicos e químicos combinados 

(precipitação e ozonização);  

   Precipitar os açúcares presentes em alta concentração;  

   Avaliar a ozonização e seu potencial para oxidar os princípios ativos 

presentes no efluente fármaco, tais como os componentes do cosmético 

Dermacyd e do medicamento Dipirona Monohidratada e excipientes como a 

sacarose;  

   Efetuar experimentos utilizando o método de Planejamento de 

Experimentos, em função do percentual de redução do Carbono Orgânico 

Total (COT) e DQO, buscando uma maximização na eficiência da aplicação 

do processo de precipitação combinado com a ozonização. 

   Otimizar os parâmetros operacionais e o seu custo (operacional e 

consumíveis) a escala de bancada. 

   Produzir fertilizante a partir de resíduos sólidos gerados no processo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
    Para a realização deste projeto foi utilizado o efluente proveniente da 

indústria farmacêutica da cidade de Suzano-SP, fornecido pela empresa SANOFI-

AVENTIS. Os experimentos e as determinações analíticas foram realizados na 

Escola de Engenharia de Lorena (EEL–USP), nos laboratórios LOB 

(Departamento de Ciências Básicas e Ambientais) e LOQ (Departamento de 

Engenharia Química), seguindo os protocolos de ensaios vigentes.  

 
4.1 Amostragem e preservação 

 
 

As amostras foram coletadas diretamente do tanque de descarte da estação 

de rejeitos da Indústria Farmacêutica, armazenadas em recipientes de plástico, à 

temperatura ambiente. Pois o fármaco contém em sua composição excipientes 

que não o deixam degradar.  Em todos os experimentos foram utilizados 1 L do 

efluente de indústria farmacêutica, condicionado à temperatura ambiente. Foram 

realizados todos os planejamentos com a mesma amostragem de efluente.  

 
4.2 Reagentes 

 
    No processo de ozonização e Fenton usou-se: solução de sulfato de ferro 

hepta-hidratado técnico (FeSO4·7H2O a 2,5; 4,0 e 5,0 g L-1), solução de hidróxido 

de sódio técnico (NaOH a 50 % m/m), solução de peróxido de hidrogênio técnico 

(H2O2 a 30 % m/m) e solução de ácido sulfúrico técnico (H2SO4 a 98 % m/m).  

    Para o processo de floculação e precipitação do efluente farmacêutico foi 

utilizado polímero catiônico, resíduo de indústria metalúrgica, e hidróxido de sódio 

técnico (NaOH a 50 % m/m) para o controle de pH.   

  Os reagentes e soluções empregados para as caracterizações analíticas 

foram:  

Determinação da DBO: tiossulfato de sódio (Na2S2O3.5H2O 0,025 mol L-1), 

cloreto férrico (FeCl3 0,25 mg L-1), cloreto de cálcio (CaCl2 36,42 mg L-1), sulfato 

de magnésio (MgSO4 22,5 mg L-1), tampão fosfato pH 7,2 (NH4Cl 1,7 g L-1 / 

KH2PO4 8,5 g L-1 / K2HPO4 21,7 g L-1 / Na2HPO4 16,3 g L-1), sulfato de manganês 

(MnSO4.H2O 36,40 g L-1), azida sódica (NaOH / NaI / NaN3, 50: 14 : 1 em 

proporção em massa).  
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Determinação da DQO: biftalato de potássio (KHC8H4O4 1596 mg L-1), 

dicromato de potássio (K2Cr2O7 a 1,0 eq L-1), solução de ácido sulfúrico 

concentrado (98 % m/m), sulfato ácido de prata (Ag2SO4 0,67 % m/v em H2SO4), 

sulfato de mercúrio (HgSO4 0,5 g).  

Determinação do nitrogênio amoniacal e orgânico: tampão de borato de 

sódio (Na2B4O7 4,8 g L-1 e NaOH 352 mg L-1), ácido bórico (H3BO3 20 g L-1), 

hidróxido-tiossulfato de sódio (NaOH 250 g L-1 e Na2S2O3 12,5 mol L-1), hidróxido 

de sódio (NaOH 5 eq L-1), reagente de digestão ácida (K2SO4 134 g L-1, 

CuSO4.5H2O 11,43 g L-1 e H2SO4 13,4 % v/v) e o reagente Nessler. Determinação 

de fenol: fenol (C6H5OH 1 g L-1), bicarbonato de sódio (NaHCO3 150 g L-1) e o 

reagente folin.  

Determinação de metais: solução de água régia (HNO3 65 % m/m, HCl 36,5 

% m/m, proporção 1: 3 V/V, ambos PA), ácido sulfúrico PA (H2SO4 98 % m/m) e 

peróxido de hidrogênio PA (H2O2 30 % m/m).  

Determinação de óleos e graxas: ácido clorídrico (HCl 36,5 % m/m), 

diatomácea (terra de infusórios) e hexano (95 % m/m).  

Determinação de surfatantes (detergentes): solução azul de metileno (0,1 

g L-1 azul metileno e 43,5 g L-1 NaH2PO4), solução de lavagem (43,5 g L-1 

NaH2PO4) e clorofórmio (99,8 % m/m).  

 

4.3 Equipamentos 
  

a)   Balança analítica – Shimadzu, modelo AY220;  

b)  Balança semi-analítica – Shimadzu, modelo BL3200H;  

c)  Espectrofotômetro UV-Vis – Bel Photonics, modelo SP 1105;  

d)  Placa de aquecimento com controle de temperatura, tempo e 

agitação magnética – Logen Scientific, modelo LS59D;  

e)  Bomba peristáltica – Logen Scientific, modelo LS2400;  

f)  pHmetro portátil – Hanna Instruments, modelo 6M;  

g)  Ozonizador – Ozone & Life, modelo O&L 3.0 RM;  

h)  Forno digestor de DQO construído no Departamento de 

Engenharia de Materiais (LOM-EEL-USP) a partir de bloco de 
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alumínio, com monitoramento da temperatura em termômetro de 

mercúrio;  

i)  Bloco digestor de nitrogênio – Quimis, modelo Q327828EXM;  

j)  Conjunto de placa de sebelin para Soxhlet – Quimis, modelo Q308;  

k)  Incubadora – SP Labor, modelo SP-500 BOD;  

l)  Estufa de esterilização e secagem – SP Labor, modelo SP-

100/42/A;  

m)  Forno mufla – SP Labor, modelo SP-1200;  

n)  Analisador de carbono – Shimadzu, modelo TOC-VCPN;  

o)  Espectrômetro de absorção atômica (EAA) – PerkinElmer, modelo 

AAnalyst 800;  

p)  Espectrômetro de emissão óptica por plasma acoplado 

indutivamente (ICP-OES) – PerkinElmer, modelo Optima 8000;   

q)  BOD Sensor – Velp Scientifica, modelo S10220136;  

r)  Turbidímetro – TECNOPON, modelo TB 1000;  

s)  Agitador magnético sem aquecimento – Quimis, modelo Q221M;  

t)  Aparelho Microtox – Modern Water, modelo 500 Analyser;  

u)  Medidor de potência e consumo – ICEL, modelo ME-2500.  

 

4.3.1 Análise de metais 
 

     Os elementos metálicos de interesse foram analisados analiticamente no 

efluente in natura e pós-tratamento. Foram analisadas em um espectrômetro de 

emissão ótica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), marca PerkinElmer, 

modelo Optima 8000, conforme mostrado na Figura 13. O equipamento possui um 

sistema integrado com quatro tipos de nebulizadores:  

1) Cross flow – para matrizes complexas ou digestão em HF; 

2) Mira mist – para alto teor de sólidos ou digestão em HF;  

3) Gemconelowflow – para altor teor de sólidos;  

4) Meinhard C1 – maior sensibilidade, não indicada para alto teor   de 

sólidos nem digestão em HF.  
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A câmara de nebulização contém três tipos:  

a) Scott – resistente a HF e indicadas matrizes em genuinamente ICP – OES), 

utilizado para determinação de radicais; metais, enxofre e fósforo.  

b) Unbaffledcyclone – não resistente à HF;   

c) Baffledcyclone – não resistentes à HF, sendo específica para alto teor de 

sólidos.  

 

Figura 13 – Espectrômetro de emissão ótica por plasma indutivamente (ICP - OES)  

 
Fonte: Própria autora 
Nota: Utilizado para determinação de metais, enxofre e fósforo.   

  A tocha apresenta mais de um componente para a chama em amostras 

inorgânicas ou orgânicas, além de um amostrador automático S10.  Além disso, 

nesse equipamento apresenta sistema ótico de feixe radial e axial, com 

componentes óticos revestidos com material anticorrosivo e tampa protetora. 

Internamente, possui uma câmera acoplada dentro da câmara de combustão, cuja 

temperatura atinge 1000 K. Pode-se dizer que o aparelho contém sistema de 

correção de background e programação de métodos definidos para interferências. 

Assim, também há uma ferramenta específica denominada de Shear Gas (sistema 

de gás perpendicular), que não requer manutenção, responsável por remover a 

região fria do plasma (ao eliminar interferências e minimizar a necessidade de usar 

supressores de ionização) e otimiza o desempenho da vista axial. A Figura 14 

apresenta a vista parcial do sistema de gás perpendicular.  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    



78 
 

  

Figura 14 – Vista do sistema de Shear Gas (sistema de gás perpendicular no ICP - OES)  

 
 Fonte: Própria autora 

   
 Há a possibilidade de acoplar uma coluna para identificar as espécies de 

ferro presentes (Fe2+ e Fe3+). Possui um sistema de gerador de hidretos para 

análises de mercúrio (Hg), arsênio (As), bismuto (Bi), germânio (Ge), selênio (Se) 

e telúrio (Te). Alguns elementos não metálicos tais como cloro (Cl), nitrogênio (N), 

carbono (C), fósforo (P), enxofre (S) e os demais metais, inclusive, o silício (Si) e 

o bismuto (Bi) podem ser analisados sem o gerador de hidretos. Apresenta 

controle automático via software, que permite um programa analítico, com ajuste 

de vazões de gases (Ar e N2) e da introdução de analito pela bomba. Seu sistema 

de difração permite varreduras espectrais com resolução de 0,001 nm. 

 

4.3.2  Preparação da amostra para a determinação de metais 
  

  Neste ensaio são determinados os tipos de elementos de origem inorgânica 

previstos em lei, principalmente para os valores considerados aceitáveis para o 

descarte, conforme o CONAMA 430/11 e pelo que prevê o artigo 18 da CETESB. 

Desta forma, estudos e metodologias foram desenvolvidos, padronizados e 

adotados como referência para a análise de águas residuais e efluentes industriais 

em geral (APHA-AWWA, 2005).  

 Na análise feita para o efluente farmacêutico foram adicionadas alíquotas 

de 20,0 mL (previamente diluídas 1000 vezes) com 3 mL de ácido nítrico (HNO3) 

e digeridos em chapa de aquecimento por 30 minutos. Após digestão, a solução 

resultante foi transferida para um balão volumétrico de 50,0 mL e realizada análise 
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em ICP OES. As análises compreendem os parâmetros metálicos da Resolução 

Conama 430/10 e do Decreto Estadual 8.468 de 1976 da CETESB, na qual apenas 

a análise de mercúrio é feita através da técnica do gerador de hidretos. 

 

4.3.3 Análise de toxicidade  
  

Foram realizadas no efluente in natura, as análises de toxicidade em um 

aparelho Microtox da marca Modern Water, modelo 500 Analyser, conforme Figura 

15.  

 O sistema é um bioanalisador que utiliza bactérias luminescentes 

Vibriofischeri NRRL B-11177 ele usa o sistema como organismo-teste para 

ensaios de toxicidades, ele fornece de maneira rápida e eficaz resultados de 

contaminação de diversas substâncias em corpos d’água, ele analisa o tratamento 

de águas residuais, amostras de solo e soluções onde há presença de substâncias 

nocivas. O M500 é um fotômetro, auto-calibrável, com controle de temperatura de 

bancada, que permite obter testes de toxicidade aguda e crônica, além de testes 

específicos de ATP e Mutatox. Todos os testes podem ser feitos através do 

Software Microtox Omni, que permite calcular, gerar dados estáticos e relatórios 

[ABNT NBR 15411-3, 2012].  

 
Figura 15 – Aparelho Microtox Model 500 Analyser. 

 
Fonte: Própria autora 
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4.4 Metodologias analíticas   
  

  Para o efluente in natura e tratado, a caracterização físico e químico utilizou-

se os métodos definidos pelo Standard Methods e APHA-AWWA, conforme aos 

parâmetros descritos no Artigo 18 do Decreto Estadual 8.468 de 1976 da CETESB 

e Artigo 16 da Resolução CONAMA 430 de 2011, respectivamente, nos ANEXOS 

A e B.  

 

4.4.1 Demanda química de oxigênio (DQO) 
  

  A DQO é determinada com base na oxidação de matéria orgânica pela 

redução do dicromato de potássio, em meio ácido e na presença de um 

catalisador, digerida a temperatura elevada, e posterior medida de absorvância no 

comprimento de onda 620 nm para alto teor e de 420 nm para baixo teor 

(CONAMA, 2005).  

  A amostra é introduzida em um bloco digestor (Figura 15) por 1 hora e 30 

minutos, na presença de dicromato de potássio (forte agente oxidante), em um 

sistema fechado. Compostos orgânicos reagem, reduzindo o íon dicromato para 

íon crômico de cor verde. Também contêm íons prata e mercúrio nos reagentes 

utilizados. É necessária a presença do catalisador do sistema (a prata), enquanto 

o mercúrio é usado para controlar interferências de cloreto. Os procedimentos de 

preparo dos reagentes, amostras e curvas analíticas são apresentados no ANEXO 

C e D.  

  

Figura 16 – Bloco digestor em alumínio com termômetro para análise de DQO 

 
Fonte: Própria autora 
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4.4.2 Demanda biológica de oxigênio (DBO5)  
  

A DBO5 é considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante 

um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. 

Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20 °C é 

frequentemente usado e referido como DBO5 (APHA- AWWA; 2005). A DBO5 de 

um efluente é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica 

por decomposição microbiana aeróbia, para uma forma inorgânica estável.  

   Foram utilizados os procedimentos para a determinação de DBO5 baseados 

no método manométrico, que possui boa eficiência analítica, conforme descritos 

no ANEXO E. 

 

4.4.3 Determinação do nitrogênio amoniacal e orgânico 
  

  A verificação de nitrogênio em águas pode ser subdividida em dois grupos: 

amoniacal/orgânico e nitrato/nitrito. Neste estudo quer determinar as formas 

reduzidas, que correspondem ao nitrogênio orgânico e amoniacal. Previamente é 

realizada a destilação da amônia como forma de pré-concentração e/ou 

eliminação de interferências, empregando-se uso de uma solução tampão de 

borato e de hidróxido de sódio para a correção do pH para 9,5. Esta correção força 

a conversão da amônia à forma gasosa. Assim, a amostra inserida no tubo de 

borossilicato é colocada no bloco digestor para provocar o seu desprendimento, 

que será transferido para um condensador através de um sistema de sifão e rolhas 

de silicone. Em seguida, a amônia condensada foi recolhida em um balão 

volumétrico de 100,0 mL com solução de ácido bórico e a concentração de 

nitrogênio amoniacal da amostra pode ser determinada.  

   O nitrogênio orgânico é determinado, após a remoção da amônia por 

destilação, sendo convertido em sulfato de amônio por digestão (realizada em 

meio ácido). Ao produto digerido é adicionada fenolftaleína e, em seguida, solução 

alcalina de hidróxido-tiossulfato de sódio até coloração rósea, e, então, a amônia 

resultante destilada conforme método anterior. Todas as formas originais 

presentes na amostra foram convertidas em complexo estável com reagente de 

Nessler de coloração alaranjada e as leituras foram realizadas em 420 nm, após 
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15 minutos da adição do complexante. Os procedimentos e curva analítica estão 

no ANEXO F.  

 

4.4.4 Determinação de carbono orgânico total (COT) 

  

Para determinar o carbono orgânico ser determinado foram realizadas 

análises em um aparelho de carbono orgânico total da Shimadzu, modelo TOC-

VCPH, conforme Figura 17, fundamentado na oxidação catalítica a elevadas 

temperaturas por espectroscopia no infravermelho. Para a determinação de 

amostras que contenham apenas compostos orgânicos pode-se determinar o 

carbono orgânico total (COT) pelo método de carbono orgânico não purgável 

(Non-Purgeable Organic Carbon – NPOC). Enquanto para amostras com teores 

de carbono tanto orgânicos quanto inorgânicos deve-se determinar o carbono total 

(CT) e o carbono inorgânico (CI), pelo método do carbono orgânico total (Total 

Organic Carbon – TOC).  

  Para o carbono orgânico total ser verificado, foi preparada a curva analítica 

de NPOC a partir de um padrão de biftalato de potássio, na faixa linear de 0 até 

1000 mg L-1. Para a determinação de carbono total, a curva analítica de COT foi 

preparada com um padrão misto de Na2CO3 e NaHCO3, na faixa compreendida 

entre 0 a 1000 mg L-1. O limite de detecção do método é de 2 mg L-1 e o coeficiente 

de variação estabelecido para análises de COT, TC e CI foi de 3%.  

  

Figura 17 – Analisador de carbono total para determinação da concentração de carbono 

 
Fonte: Própria autora 
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A amostra foi analisada entre pH 2,9 a 3,1, sem presença de precipitados, a 

qual após homogeneização, foi injetada em uma câmara em alta temperatura (680 

ºC), contendo platina adsorvida em alumina para determinar o carbono orgânico 

total (COT), através do método de NPOC. 

 

4.4.5 Determinação de fenol 
 

Para estimar os compostos fenólicos foi utilizado método colorimétrico na 

espectrofotometria UV/visível. É realizada a destilação do fenol como prévia 

eliminação de interferências, sendo inserida no tubo de borossilicato (onde foi 

ajustado seu pH na faixa de 3,5 a 4,5 com ácido fosfórico), adicionado 2,40 mL de 

sulfato de cobre e colocado no bloco digestor. Em seguida, o fenol condensado foi 

recolhido em um balão volumétrico de 100,0 mL e adicionado Folin e carbonato 

de cálcio, para determinar a concentração de fenol da amostra possa ser 

determinada. O agente complexante de Folin na presença de fenol atinge a 

coloração azul medida em 720 nm. 

  

4.4.6 Determinação de sólidos  
 

O cálculo para do teor de sólidos consiste em determinar os componentes 

inorgânicos e orgânicos que totalizam a amostra analisada. Os sólidos que 

compõem a amostra de efluente foram divididos em: sólidos totais, totais fixos e 

totais voláteis. 

 

4.4.6.1 Sólidos totais (ST)  
 

A determinação do teor de sólidos totais foi constituída do material que 

permanece na cápsula após evaporação em estufa de uma porção conhecida de 

amostra, até massa constante (APHA-AWWA, 2005). O cálculo do teor de sólidos 

totais foi realizado empregando a Equação 49. 

  

                               
  

(49) 

 Em que:  
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ST – Sólidos totais (mg L-1);  

M – Massa da cápsula de porcelana com amostra após secam a 105 ºC (g);  

M0 – Massa da cápsula de porcelana, previamente tarada (g);  

f – Fator de conversão de unidades (106);  

V – Volume da amostra (mL).  

 
4.4.6.2 Sólidos totais fixos (STF) 
  

A porção que permaneceu na cápsula é representada após a calcinação dos 

sólidos a 600 °C (APHA-AWWA, 2005). O cálculo do teor de sólidos totais fixos foi 

determinado empregando a Equação 50.  

 

 
 

(50) 

Em que:  

 STF – sólidos totais fixos (mg L-1);  
M – Massa da cápsula de porcelana com amostra após calcinação (g);  

M0 – Massa da cápsula de porcelana, previamente tarada (g); 

 f – Fator de conversão de unidades (106);  

V – Volume de amostra (mL).  

  

4.4.6.3 Sólidos totais voláteis (STV) 
  

A determinação do teor de sólidos totais voláteis foi realizada pela diferença 

entre o peso da cápsula contendo o resíduo seco e o peso da cápsula pós-

calcinação e equivale ao peso dos sólidos totais voláteis (APHA-AWWA, 2005). O 

cálculo do teor de sólidos totais voláteis foi determinado empregando a Equação 

51.  

 

 (51) 

 

Em que:  

STV – Sólidos totais voláteis (mg L-1);  
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ST – Sólidos totais (mg L-1);  

STF – Sólidos totais fixos (mg L-1).  

  

4.4.7 Determinação de turbidez 
  

  A medida da turbidez nefelométrica das amostras de efluente normalmente 

é usada para controlar a quantidade de coagulantes e de reagentes auxiliares que 

são necessários para produzir água de clareza desejável.   

Assim, utilizou-se um turbidímetro para a medida da turbidez da marca 

TECNOPON, modelo TB 1000 com precisão de 2 % para fazer a análise. Para a 

calibração do equipamento utilizam-se padrões de 0,1 NTU, 0,8 NTU, 8,0 NTU, 80 

NTU e 1000 NTU. A amostra foi filtrada em papel qualitativo para garantir a 

eliminação de suspensão.  

  

4.4.8 Determinação de cor  
  

 É determinada a cor verdadeira através de um espectrofotômetro, no 

comprimento de onda de 455 nm, o qual apresenta máxima absorbância. As 

amostras são filtradas por membranas com porosidade de 0,45 a 0,90 μm, 

manualmente com o auxílio de uma seringa. As concentrações dos padrões de 

platina-cobalto foram expressas em mg L-1 Pt-Co (APHA, 2005).  

  

4.4.9 Determinação de óleos e graxas  
  

 Para a determinação de óleos e graxas é mais indicado o método da 

extração com solvente, conhecido como método Soxhlet. Neste, a amostra é 

inicialmente acidificada para promover a quebra de emulsão e facilitar a separação 

do óleo. A amostra é, em seguida, filtrada em filtro constituído de malha de 

musseline, papel de filtro e suspensão auxiliar de terra diatomácea. Após filtração 

e secagem em estufa a 105 ºC, o material retido no filtro é extraído com hexano 

em refluxo, em aquecimento por 4 horas. Após o período de extração, retira-se o 

balão com o solvente contendo o óleo dissolvido, promovendo-se, em seguida, a 

evaporação do solvente para que o balão permaneça com o óleo retido e, então, 
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seja pesado em balança analítica até peso constante previamente seco em estufa. 

A diferença entre a massa do balão com o óleo impregnado e do balão vazio, 

relativo ao volume de amostra filtrada no início da análise, corresponde à 

concentração de material solúvel em n-hexano da amostra. A determinação de 

óleos e graxas realizada empregando a Equação 52.    

 

 
(52) 

  

Em que:  

OG – Óleos e graxas (mg L-1);  

m1 – massa do balão de destilação com óleo retido seco a 105 ºC (g);  

m2 – massa do balão de destilação, previamente tarada (g);  

V – Volume de amostra inicial (mL).  

  

4.4.10 Determinação de surfatantes 
  

   Para a determinação de componentes com ação detergente (espuma), 

deve-se adicionar uma alíquota da amostra em um funil de separação, em um pH 

neutro (confirmado pela fenolftaleína), e, em seguida, realizar extração com 

clorofórmio na presença de solução de azul de metileno, com agitação intensa por 

30 segundos. Aguardar e coletar a parte inferior, descartar a solução 

remanescente e lavar o funil de separação. Transferir a fração coletada novamente 

ao funil de separação e juntamente com solução de lavagem para eliminação de 

interferências. Após agitação e formação das fases, coletar a fração inferior 

transferindo quantitativamente a um balão volumétrico de 25,0 mL e avolumar com 

clorofórmio para realizar leitura imediata em espectrofotômetro em 652 nm (APHA, 

2005). 

 

4.4.11 Determinação de toxicidade com a bactéria Vibrio fischeri    
  

  O organismo-teste desse tipo de ensaio é exposto a diferentes 

concentrações de amostra e os efeitos tóxicos produzidos sobre ele são 

observados e quantificados. Os testes de toxicidade não permitem obter uma 
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resposta absoluta sobre o risco que uma determinada amostra apresenta para a 

população humana, uma vez que é muito difícil extrapolar para os seres humanos 

os resultados de toxicidade obtidos para os organismos em laboratório e até 

mesmo correlacionar os resultados de toxicidade entre organismos de diferentes 

espécies (RIBO, 1997).  

Deve-se utilizar de diferentes esquemas de diluição e realizar, de forma a 

obter uma curva dose-resposta estatisticamente aceitável, que permita a 

interpolação dos valores de CE50. A diluição da amostra é feita com diluente 

(solução de NaCl 2 %) em uma série de cubetas aqui denominadas série A. Para 

uma segunda série de cubetas B são transferidos volumes adequados de diluente 

e reagente. É feita uma primeira medida da luminescência das cubetas da série B. 

Em seguida, completa-se o volume dessas cubetas com o conteúdo das cubetas 

da série A. Após períodos de tempo são realizadas novas medidas da 

luminescência. O procedimento geral está resumido na Figura 18.  

Figura 18 – Esquema do procedimento geral do teste de toxicidade aguda com a bactéria 
luminescente V. fischeri

 
 Fonte: (CONAMA, 2003) 

 
Foi utilizada para a amostra de efluente farmacêutico, nesta metodologia, as 

seguintes etapas:  
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a)  Descongelou e ativou a bactéria V.fisheri. Adicionou-se 1000 μL de solução 

de reconstituição em uma cubeta, posicionando-a no aparelho microtox, 

deixando no mínimo 10 min para estabilizar a temperatura. Feito isso, abriu-

se a ampola de bactéria e adicionou-se a solução com a temperatura já 

estabilizada, homogeneizando a mistura por 30 seg. Em seguida transferiu-

se a mistura de volta para a cubeta, retornando-a ao mesmo local no 

aparelho.  

b)   Foi aguardado 15 min para a completa reativação da bactéria.  

            Procedimento realizado com a amostra:  

c)   Foi colocado cubetas nas posições F3, A, B, C e D. Para fazer a diluição 

da bactéria, adicionou-se 1500 μL de diluente (solução de NaCl 2 %) na 

cubeta F3, e aguardou 10 min para estabilização da temperatura.  

d)   Adicionou-se 1000 μL de diluente nas cubetas da fileira A e C1 a C4 e 

aguardou 5 min.  

e)   Em F3, adicionou 150 μL de bactéria e homogeneizou-se com cuidado. 

Em seguida, transferiu-se 100 μL da solução de F3 para B1. Cronometrou-

se 15 min a partir deste momento. Repetiu-se a transferência para o 

restante da fileira B e D.  

f)   Na localização da cubeta C5, adicionou-se 250 μL de ajuste osmótico 

(NaCl 22 %) e 2500 μL da amostra. Homogeneizou-se a mistura 5 vezes, e 

descartou ao final 750 μL. Então transferiu-se 1000 μL para C4 e 

homogeneizou-se.  

g)   Fez-se o mesmo procedimento de C4→C3, C3→C2, C2→C1, C1→A5, 

A5→A4, A4→A3, A3→A2 e descartou-se 1000 μL da solução final de A2.  

Para medir, colocou-se a cubeta B1 no leitor e apertou-se a tecla set (pois 

esta cubeta é o controle), depois a tecla read e anotou-se o valor.     

Realizou o mesmo procedimento para o restante da fileira B e a fileira D.  

h)   Após as leituras, transferiu-se com jato leve, 900 μL de amostra A1 para 

B1, sem homogeneização ou agitação. Cronometrou-se a partir deste 

momento 15 min. Fez-se o mesmo procedimento para as demais amostras 

de A→B e de C→D.  

 

    Após medir os 15 min fizeram-se as leituras de cada amostra, como foi dito 

anteriormente.  
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   Os dados foram inseridos no software para obter a curva e o grau de 

toxicidade da amostra. 

 

4.4.12 Aferição do ozonizador 
  

  A vazão do ozônio no sistema reacional é fundamental para o processo 

oxidativo avançado, e por isso é preciso quantificar a concentração desse 

introduzida ao sistema. Para essa etapa, foi montado um sistema adaptado com 

uma proveta de 2000 mL e um kitassato de 2000 mL, ambos tampados. Colocou-

se na proveta 90 g de KI e adicionou-se 100 mL de H2SO4 a 10% v/v e completou-

se com água deionizada até o volume final de 2000 mL. Para o kitassato, efetuou-

se o mesmo procedimento, mas com a metade dos reagentes da proveta. Em 

seguida, houve a vedação da proveta por um tubo fechado de polipropileno, que 

possui duas mangueiras: uma para entrada do ozônio e outra acoplada ao 

kitassato. A bomba de compressão foi ligada e a potência do ozonizador ajustados 

conforme planejamento de experimentos adotado. Após borbulhar a solução de KI 

com a mistura gasosa de O2 + O3, por um determinado tempo, pode-se verificar a 

oxidação da solução de KI, ao alterar a coloração inicial levemente amarela para 

um amarelo intenso ou ainda castanho. A Figura 19 apresenta a solução de iodeto 

(tanto da proveta quanto do kitassato) antes e após a quantificação.   

Figura 19 – Esquema para quantificação de O3 em função da vazão do O2 e potência do 
ozonizador 

 
Fonte: Própria autora 
Nota: A) antes da aferição, com solução levemente amarela  
          B) após 15 minutos de reação, com solução intensa castanha.   
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  A solução no kitassato tem que reagir com o ozônio em excesso, caso haja 

a saturação da solução de KI da proveta. Coletou-se duas alíquotas de 100 mL 

cada, após 15 min do processo de oxidação-redução (tempo estipulado para 

medida). Cada alíquota foi titulada (dosada) com uma solução previamente 

padronizada de tiossulfato de sódio a 0,025 eq L-1, empregando a titrimetria pelo 

processo indireto (VOGEL, 1981).  

 

4.4.13 Quantificação da concentração de ozônio  
  

  A vazão mássica de O3 é quantificada borbulhado ozônio em uma solução 

de KI em meio ácido. A metodologia aplicada na determinação de ozônio gerado 

foi a iodimetria clássica (KURNIAWAN; HUNG-LO; CHAN, 2006). O triiodeto (I3ˉ), 

produto estável e solúvel, que possui mesmo número de equivalentes do ozônio, 

é obtido conforme reações das Equações 53, 54 e 55.  

Iˉ + O3 → IO3ˉ 
IO3ˉ + 8 I + 6 H+ → 3 I3ˉ+ 3 H2O 

9 Iˉ + O3 + 6 H+ → 3 I3ˉ + 3 H2O 

(53)  
(54)  
(55)  

  
  Observa-se na Equação 53, que o ozônio é transformado em íon iodato, que 

simultaneamente é reduzido ao íon triiodeto, tal como na Equação 54. A Equação 

55 apresenta, de uma forma geral, o processo de oxidação-redução entre o ozônio 

(reduzido) e o íon iodeto (oxidado). Após a reação se processar, a concentração 

do íon triiodeto foi dosada pela solução padrão de tiossulfato de sódio, segundo 

reação da Equação 56.  

 

6 Na2S2O3 + 3 I3ˉ → 3 Na2S4O6 + 6 NaI + HI (56) 

  

 O cálculo da vazão mássica de Ozônio, em cada potência do ozonizador, 

foi realizado através da estequiometria das reações entre a solução de iodeto e o 

ozônio produzido, segundo as relações estequiométricas mostrada na Equação 

57.  

 

O3 = 3I3 = 6 Na2S2O3 (57) 
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  O número de equivalência é em função da massa reagida de ozônio sobre 

seu respectivo equivalente-grama; pode-se, através do volume consumido da 

solução padrão de tiossulfato de sódio, determinar o valor real da massa de O3 

produzido, em função do tempo (15 min) e da alíquota titulada (100,0 mL), pela 

Equação 58.  

 

 (58) 

  

Onde:   

N = concentração normal da solução de tiossulfato de sódio (eq L-1);  

V = volume consumido de tiossulfato de sódio (L);  

m = massa de ozônio (g);  

E = equivalente-grama do ozônio (48 / 6).  

  
  Na Equação 58 pode-se simplificar conforme a Equação 59. Com a massa 

obtida pela Equação 59, pode-se calcular a vazão de ozônio pela relação da 

Equação 60. A metodologia para realizar a aferição do ozonizador, encontra-se no 

ANEXO G.  

 

 (59) 

 (60) 

  

Onde:   

Qm = vazão mássica de ozônio (mg min-1);  

t = tempo (min) de ozonização.  

 

4.5 Reator e método para o processo combinado de precipitação e 
ozonização   
  

  Os experimentos de ozonização foram realizados em um reator de vidro de 

borossilicato fabricado pela Adonex. Neste contém uma base de madeira fixa, que 

suporta todo o reator, e as específicas dimensões do reator tubular é de 420 mm 

e 4 polegadas de diâmetro interno, com capacidade volumétrica de 4 litros. 
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Contêm três entradas, duas de mesmo lado situadas nos pontos de 220 e 400 mm 

de altura para entrada de reagentes ou reciclo, respectivamente; outra oposta a 

50 mm de altura para aeração do sistema; uma saída com torneira ao fundo para 

coleta do efluente tratado. Uma braçadeira metálica fixa o reator a uma peça 

cônica com saída esmerilhada no topo. Essa saída conecta-se à parte esmerilhada 

de um arco tubular de vidro de 180º, com uma agulha fixada na curvatura, que 

está ligado a um tubo plástico para a formação do reciclo, possibilitando fracionar 

a tensão superficial da espuma formada, pela introdução de ar comprimido pela 

agulha, diretamente após a mesma passar pela metade do arco no topo do reator, 

que torna possível o retorno ao processo através de bomba de pulso, para evitar 

perdas de reagentes e de efluente. A aeração do sistema é feita por pedra porosa, 

para garantir a difusão do ozônio no sistema, que com o borbulhamento, também 

promove a agitação do meio reacional. O reator pode ser operado em batelada, 

com reciclo ou em sistema contínuo, sendo que para os dois últimos uma 

adaptação é realizada por uma peça de vidro de três vias situada na braçadeira 

metálica, cuja função consiste em nivelar o volume de operação do sistema 

desejado. As partes detalhadas do reator estão na representação da Figura 20. 

  

Figura 20 – Esquematização e explicação do reator de borossilicato utilizado no processo 

oxidativo avançado 

 
Fonte: (FERREIRA, 2015) 
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  O reator da Figura 20 já foi utilizado por Ferreira (2015) em tratamentos 

oxidativos com significativos resultados. Assim, não há necessidade de projetar 

um reator, uma vez que o mesmo pode operar em processo batelada, contínuo e 

semibatelada com reciclo. 

 Para o processo de precipitação foi utilizado um béquer de 500 mL, um 

agitador magnético e um pHmetro de bancada. 

 

4.6 Planejamento experimental  
 
4.6.1 Experimentos exploratórios preliminares para Ozonização 
 
  Num primeiro momento foi realizado o processo de ozonização com 1 L de 

efluente, com três pH diferentes (4,0; 6,0; 9,0), para avaliar a significância do 

processo de ozonização para o efluente farmacêutico. 

Nesses experimentos foi utilizada sempre a mesma vazão mássica de 

ozônio (0,40 g L-1) durante todo o processo de tratamento. Para a formação do 

ozônio utilizou-se o ar atmosférico como fonte de O2 para o ozonizador, através 

de um compressor de ar, visando reduzir o custo do processo, e sempre na mesma 

potência do ozonizador. A vazão de ar atmosférico no compressor foi igual a 2,0 

L min-1 com pressão de 8 kgf/cm2 e potência de 86 W no ozonizador. 

A remoção de carga orgânica pelo processo de ozonização catalítica é 

influenciada por diversos fatores, tais como tempo de tratamento, dose de ozônio 

aplicada (potência), vazão de oxigênio e pelo pH.  

 
4.6.2 Experimentos exploratórios preliminares para Ozonização Catalítica 

  

Foi realizado o processo de ozonização catalítica, com três pH diferentes 

(3,0; 4,0; 6,0), e variação de Fe2+ (5 g L-1 e 10 g L-1) como catalisador para reagir 

com 1 L de efluente. Assim foi possível avaliar a significância do processo de 

ozonização catalítica para o efluente farmacêutico. 

O objetivo de usar o catalizador (Fe2+) é aumentar a eficiência das reações 

de ozonização, principalmente na remoção da carga orgânica com consumo de 

ozônio inferior ao da ozonização convencional. No entanto, algumas 

considerações devem ser feitas, quando da aplicação do processo catalítico, a) a 
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solubilidade do catalisador no meio racional; b) a dificuldade de reuso dos 

catalisadores empregados; c) necessidade de utilização de técnicas de remoção 

dos íons utilizados devido ao caráter tóxico dos mesmos e/ou efeitos adversos não 

desejados (ASSALIN; DURÁN, 2007).  

 

4.6.3 Experimentos exploratórios preliminares para Ozonização Catalítica 
combinado com Fenton 
 

No processo de ozonização catalítica combinado com Fenton, o pH   variou 

entre 3,0 a 4,0, buscando sempre a catálise homogênea; o catalisador Fe2+ foi 

usado nas concentrações de 5 g L-1 e 10 g L-1 e a concentração de peróxido foi de 

26 g L-1 e 52 g L-1 para reagir com 1 L do efluente. O objetivo desses experimentos 

foi avaliar a significância do processo de ozonização catalítica combinado com 

Fenton para o efluente farmacêutico. 

      Os experimentos propostos utilizaram sempre a mesma vazão mássica de 

ozônio (0,40 g L-1) durante todo o processo. A vazão de ar atmosférico no 

compressor foi igual a 2,0 L min-1 com pressão de 8 kgf/cm2 e potência de 86 W 

no ozonizador. 

      No processo de ozonização catalítica combinado com Fenton, a faixa de pH 

empregada é de extrema importância. Normalmente, o processo Fenton 

tradicional é empregado com pH na faixa de 2,0 a 4,5 (DENG, 2007). O meio ácido 

é exigido para que a decomposição do peróxido de hidrogênio seja eficaz e para 

que a produção de radicais hidroxila seja máxima. 

      

4.6.4 Delineamento fatorial fracionado 23-1 com três pontos centrais e 
duplicata para Ozonização Catalítica  
  

 O primeiro planejamento fatorial fracionado foi realizado para o processo de 

ozonização catalítica, composto de três fatores em dois níveis, em duplicata. O 

planejamento fatorial fracionado utilizou um ponto central como delineamento em 

triplicata, para assim avaliar as significâncias e interações dos parâmetros 

analisados no tratamento do efluente da indústria farmacêutica por ozonização 

catalítica.  

  Os fatores avaliados foram concentração de Fe2+ (A), concentração de H2O2 

(B) e pH (C) do meio reacional. As concentrações de Fe2+: 1,0 g L-1, 2,5 g L-1 e 5,0 
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g L-1 correspondem a 10 g, 25 g e 50 g de FeSO4.7 H2O com 99,0 % m/m de 

pureza para 1 L de efluente. As concentrações de peróxido foram 50g L-1, 75 g L-

1 e 100 g L-1. 

  Nesse planejamento fatorial, os experimentos propostos utilizaram sempre a 

mesma vazão mássica de ozônio (0,40 g L-1) durante todo o processo de 

tratamento. Para a formação do ozônio utilizou-se o ar atmosférico como fonte de 

O2 para o ozonizador, através de um compressor de ar (2,0 L min-1 com pressão 

de 8 kgf/cm2), e na mesma potência do ozonizador (86 W).  

  As Tabelas 4 e 5 apresentam todas as variáveis com os respectivos níveis 

selecionados e a matriz exploratória fatorial fracionada, respectivamente. 

 

Tabela 4 – Parâmetros e respectivos níveis da matriz experimental para o tratamento de 
oxidação do efluente fármaco 

Fator Simbologia 
Nível 

     Baixo (-)        Central (0)  Alto (+) 
Fe2+ (g L-1) A 1,00 2,50 5,00 
H2O2 (g L-1) B 50 75 100 

     pH C 3,0 3,5 4,0 
Fonte: Própria autora 
 

Tabela 5 – Matriz experimental fatorial fracionada 23-1, em duplicatas aleatórias, com triplicata no 
ponto central, no estudo de tratamento de efluente de indústria farmacêutica por ozonização 
catalítica 

Ensaio  Fator A  Fator B  Fator C  

1  -1  1  -1  
2  0  0  0  
3  -1  -1  1  
4  1  -1  -1  
5  0  0  0  
6  1  1  1  
7  1  -1  -1  
8  0  0  0  
9  1  1  1  

10  
11  

-1  
-1  

-1  
1  

1  
-1  

Fonte: Própria autora 
 

A concentração dos íons hidroxila (HO−) relaciona-se com a reação direta ou 

indireta, onde o pH influencia diretamente na decomposição do ozônio molecular. 

Nas reações em que uma pequena concentração do íon hidroxila está presente 

(pH ≤ 3,0), a decomposição do ozônio é pouco afetada. Nestas condições ácidas 
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há a preferência cinética da reação via ozônio molecular (reação direta). Caso 

contrário, em pH alcalino, a presença do íon hidroxila, em concentração 

considerável, pode iniciar a decomposição do ozônio molecular, levando à 

formação do radical hidroxila (reação indireta).  

Na literatura há trabalhos que comparam a eficiência do processo de 

ozonização, na degradação de diferentes substratos, via reação direta e indireta. 

Neste planejamento, optou-se em trabalhar em meio ácido com os pH variando 

3,0 a 4,0, para comparar a eficiência do ozônio na degradação da matéria orgânica 

presente no efluente farmacêutico.  

 
4.6.5 Delineamento exploratório fatorial fracionado 23-1 com três pontos 
centrais e duplicata para o processo de Precipitação  
  

  O planejamento fatorial fracionado foi utilizado para o processo de 

precipitação da sacarose, em função da ineficiência do processo oxidativo de 

ozonização.  

 Não foram encontrados dados na literatura para a precipitação de sacarose; 

por isso, buscou-se fazer esse processo a partir da fundamentação do mecanismo 

de precipitação (fortificação da ionização) e usando os reagentes possíveis para a 

formação do produto pouco solúvel.  

 Os fatores analisados foram concentração de Polímero a 1 % m/v (A), Borra 

(B) e pH (C) do meio reacional.  

A Borra metalúrgica, com altos teores de ferro, zinco, manganês e fosfato, 

bem como o de sólidos suspensos, foi previamente preparada (diluída) pela 

digestão com ácido sulfúrico, sendo: para cada 3 mL (4,65 g) de borra 

(previamente homogeneizada) utilizou-se 6 mL de H2SO4 (98 % m/m) e 10 mL de 

água, sob agitação e aquecimento em torno de 80 ºC em chapa resistiva 

(FERREIRA, 2015). Nesse experimento foi adicionado em um béquer, contendo 

10 mL de efluente, primeiramente a borra, depois o polímero catiônico e para 

controlar o pH foi usado NaOH (10 % m/m), foram adicionados todos os reagentes 

com agitação constante, e após 15 min ocorreu a floculação o sólido do 

sobrenadante foi separado por filtração.  

Nesse planejamento foi realizado um estudo de precipitação da sacarose, 

que corresponde a maior porcentagem da matéria orgânica do efluente fármaco. 
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Por ter alta concentração e macro valor nutricional para a agricultura, 

posteriormente, o produto pouco solúvel, obtido neste processo físico-químico, 

será testado para reuso como fertilizante.  

As Tabelas 6 e 7 apresentam todas as variáveis com os respectivos níveis 

selecionados e a matriz exploratória fatorial fracionada 23-1, com 3 pontos centrais 

e em duplicatas, para o tratamento do efluente por precipitação. 

 

Tabela 6 – Parâmetros e respectivos níveis da matriz experimental para o tratamento físico-
químico do efluente fármaco 

Fator Simbologia 
Nível 

     Baixo (-)        Central (0)  Alto 
(+) 

  Polímero (g) A 0,35 0,75 1,05 
  Borra 
  Preparada (mL) B 0,5 1,0 1,5 

     pH C 3,0 4,0 5,0 
 Fonte:  Própria autora 

    
Tabela 7 – Matriz experimental exploratória fatorial fracionada 23-1, em duplicatas aleatórias, com 
triplicata no ponto central, no estudo de tratamento de efluente farmacêutico por precipitação 

Ensaio  Fator A  Fator B  Fator C  

1  -1  1  -1  

2  0  0  0  
3  -1  -1  1  
4  1  -1  -1  
5  0   0  0  
6  1   1  1  
7  1  -1  -1  
8  0   0   0  
9  1   1   1  

10  
11  

-1  
-1  

-1  
 1  

 1  
-1  

Fonte:  Própria autora 
    

Testes preliminares com a variação do pH reacional foi utilizado para a 

verificação da desestabilização da macromolécula (açúcares) contida no efluente 

fármaco. Verificou-se que em pH ácido, a quantidade de formação de produtos 

pouco solúveis foi maior, o que influenciou na seleção de pH 3,0 a 5,0. 

A concentração da Borra preparada (digerida) foi também previamente 

estabelecida em testes preliminares, verificando que a sua concentração 

influência diretamente na precipitação da sacarose. Em situações que uma 

pequena concentração da mesma está presente (concentração menor que 0,4 
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mL), a precipitação da sacarose é pouco afetada. Nestas condições, o 

planejamento foi realizado em concentrações de borra superior a 0,4 mL. 

 

4.6.6 Delineamento exploratório fatorial fracionado 23-1 com duplicata em 

todos os pontos para o processo de POA e Fenton para tratamento do 

sobrenadante da precipitação 

 
  Foi realizado um planejamento exploratório para tratar o sobrenadante da 

precipitação. As Tabelas 8 e 9 apresentam todas as variáveis com os respectivos 

níveis selecionados e a matriz exploratória fatorial fracionada 23-1, com 3 pontos 

centrais e em duplicatas, para o tratamento do sobrenadante. 

 

Tabela 8 – Parâmetros e respectivos níveis da matriz experimental para o tratamento por POA e 
Fenton do sobrenadante da precipitação 

Fator Simbologia 
Nível 

     Baixo (-)        Central (0)  Alto 
(+) 

   Fe 2+ (g L-¹) A 5,0 10,0 15,0 
   
   H2O2 (g L-¹) B 50,0 75,0 100,0 

     pH C 3,0 3,5 4,0 
Fonte:  Própria autora 

    
Tabela 9 – Matriz experimental exploratória fatorial fracionada 23-1, em duplicatas aleatórias, com 
triplicata no ponto central, no estudo de tratamento do sobrenadante por POA e Fenton 

Ensaio  Fator A  Fator B  Fator C  

1  -1  1  -1  
2  0  0  0  
3  -1  -1  1  
4  1  -1  -1  
5  0   0  0  
6  1   1  1  
7  1  -1  -1  
8  0   0   0  
9  1   1   1  

10  
11  

-1  
-1  

-1  
 1  

 1  
-1  

Fonte:  Própria autora 
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4.6.7 Delineamento fatorial 22 com duplicata em todos os pontos para o 

processo de Ozonização Catalítica e Fenton do sobrenadante da 

precipitação química  

  

Foi utilizado para o processo de Ozonização Catalítica e Fenton o 

planejamento fatorial 2², esse foi utilizado para avaliar a interação dos parâmetros 

usados no tratamento do sobrenadante da precipitação.  

Os fatores analisados foram concentração de Fe²+ (A) usado como 

catalisador e quantidade de H2O2 a 30 %m/m (B) em mL sendo que o meio 

reacional foi mantido com pH igual a 3.  As concentrações de Fe²+: 5 g L-¹, 7,5  g 

L-¹, 10 g L-¹, correspondem a 25 g, 37 g, 50 g de FeSO4 para 1 L de sobrenadante. 

As concentrações de peróxido foram 10 g L-¹, 25 g L-¹, 100 g L-¹ sendo adicionado 

no processo de maneira fracionada. 

As Tabelas 10 e 11 apresentam todas as variáveis com os respectivos níveis 

selecionados e a matriz exploratória fatorial 22, para o tratamento do sobrenadante 

do processo de precipitação.  

 

Tabela 10 – Parâmetros e respectivos níveis da matriz experimental para o tratamento químico do 
sobrenadante da precipitação 

Fator Simbologia Nível   
  Baixo (-) Central (0)  Alto 

(+) 
   Fe 2+ (g L-¹) A 5 7,5 10 

   H2O2 (g L-¹) B 10 25 100 
Fonte:  Própria autora 

 

Tabela 11– Matriz experimental exploratória fatorial 22, em duplicatas aleatórias, no estudo de 
tratamento químico para o sobrenadante da precipitação 

Ensaio  Fator A  Fator B  

1  1  1 
2  0  0 
3  0  0 
4 -1 -1 
5 -1 -1 
6  1  1 
7  1 -1 
8  1 -1 
9 -1  1 
10 
11 

-1 
 1 

 1 
 1 

Fonte:  Própria autora 
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Nos primeiros experimentos realizados referente ao processo de tratamento 

de ozonização catalítica, verificou-se que em pH ácido, a quantidade de formação 

de produtos foi maior, o que influenciou na seleção de pH nesse processo ser igual 

a 3,0. 

 

4.7 Delineamento Exploratório para o uso de Fertilizante a partir do resíduo 

sólido da precipitação 

      

No primeiro planejamento de experimentos foi realizada uma precipitação 

química sendo que seu resíduo sólido foi utilizado como fertilizante. O sólido 

precipitado foi preparado com adição de Ca(OH)2, e, em seguida, foi seco em 

estufa a 100 ºC, e triturado para obter homogeneidade. Para os experimentos com 

o fertilizante foi utilizada a espécie de planta Schinus molle, conhecida 

popularmente como aroeira-salsa. Essa espécie é oriunda do Parque Ecológico 

do Taboão, localizada na cidade de Lorena, sendo muito utilizada para fins de 

ornamentação, principalmente na região da Zona da Mata de Minas Gerais. 

(MAFIA, et. al., 2004). Essa espécie foi escolhida principalmente pois apresentar 

um crescimento rápido. 

     Como meio de cultura foi utilizado o solo Argissolo Vermelho-Amarelo textura 

média, sendo um solo é bastante representativo na região de estudo. 

     Os experimentos, com avaliação de duas variáveis (tempo e concentração 

de fertilizante), foram realizados em sacos plásticos, com capacidade para 250 g, 

sendo a quantidade do fertilizante máximo de 0,40 g por Kg de solo (Tabela 12). 

Foram plantadas mudas de Schinus molle com 1 mês de idade, e foi acompanhado 

o seu crescimento durante 90 dias. 

 

Tabela 12 – Parâmetros e respectivos níveis da matriz experimental para o cultivo da espécie 
Schinus molle 

Fator Simbologia Nível   
  Baixo (-) Central (0)  Alto 

(+) 
Tempo (dias) A 30 60 90 

Fertilizante (g Kg-¹) B 0 0,20 0,40 

Fonte:  Própria autora 
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Na Tabela 13 está representado a matriz experimental para o cultivo das 

mudas de aroeira-salsa.    

 

Tabela 13 – Matriz experimental exploratória fatorial 22, em duplicatas aleatórias, para o cultivo 
da espécie Schinus molle com o uso do fertilizante 

Ensaio  Fator A  Fator B  

1  1  1 
2  0  0 
3  0  0 
4 -1 -1 
5 -1 -1 
6  1  1 
7  1 -1 
8  1 -1 
9 -1  1 
10 
11 

-1 
 1 

 1 
 1 

Fonte: Própria autora 

 

Foi utilizado para esse experimento o delineamento de experimentos (Tabela 

13) fatorial 2², com duplicatas em todos os pontos, sendo as vaiáveis A (fator da 

planta ter ou não o fertilizante) e B (tempo de cultivo). 

 

 

 

 
 
  



102 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 5.1 Caracterização analítica de efluente in natura  
  

 Os parâmetros analisados na caracterização do efluente de indústria 

farmacêutica in natura estão na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Características físico-químicas do efluente de indústria farmacêutica in natura com 

os valores permitidos pelas legislações para descarte 

Parâmetro  Valores  
Médios  

CETESB   
D.E. 8.468/5  

Artigo 18  

CONAMA  
430/11  

Artigo 16  

Cor Verdadeira (mg Pt-Co L-1)  400,0  -  -  
COT (g L-1)  3100  -  -  

DBO (g O2 L-1)  2800 
60 ou ainda 

remoção de 80%  
Remoção de 

60 %  
DQO (g O2 L-1)  
Fenol (mg L-1)  

3200 
119,0  

-  
0,5  

-  
0,5  

N-NH3 (mg L-1)  
N-org (mg L-1)  

< 0,01 
35,5  

-  
-  

20  
-  

Óleos e Graxas (mg L-1)  < 0,05  100  70[1]  
P (mg L-1)  0,74  -  0,02  
pH  
Sólidos Totais (mg L-1)  
Sólidos Totais Fixos (mg L-1)   
Sólidos Totais Voláteis (mg L-1)  
Surfatantes (mg L-1)  
Turbidez (NTU) 

  6,0  
 627,7  
 1,8  
625,9 
0,012  

749 

5,0 – 9,0   
-  
-  
-  
-  
- 

5,0 – 9,0   
-  
-  
-  
-  
- 

Fonte: Própria autora 
Nota: (-) parâmetros não listados.  
         [1] soma de óleos vegetais e gordura animal (50 mg L-1)  
         e óleos minerais (20 mg L-1). 
 
  Normalmente, os efluentes fármacos são controlados para não ter cor, 

exceto os xaropes com excipiente de sabor. Como foi um descarte fora da 

especificação, esse efluente específico não tinha adicionado o corante. Esse 

efluente é caracterizado como um efluente de coloração amarelo, principalmente 

devido à formação do mesmo ser uma mistura de xarope com Dermacyd, sendo 

o primeiro com alto teor de açúcar.  

O efluente in natura apresentou valor para turbidez, isso devido à presença 

de alta concentração de matéria orgânica dissolvida no efluente. 
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  A concentração de surfatantes foi de 0,012 mg L-1; valor baixo, porém sua 

presença pode ser atribuída devido ao efluente possuir excipientes de produtos 

químicos, dentre eles sabonete, o qual está presente no cosmético Dermacyd. 

  A DQO não é elencada como parâmetro de controle de descarte em águas 

pelas legislações ambientais, porém é um fator com muita importância, por auxiliar 

na avaliação das características de um efluente, como, por exemplo, na 

determinação do grau de recalcitrância de um composto em função da relação 

com a DBO, indicando a sua biodegradabilidade. O valor alto na concentração de 

DQO (g/L) para esse efluente, pode ser atribuído à presença de alta concentração 

de sacarose, a qual compõe os xaropes da indústria farmacêutica, e outros 

excipientes orgânicos ou compostos químicos presentes.   

 Ao analisar o parâmetro DBO5, a média do efluente farmacêutico bruto foi 

de 2800 g L-1. Comparado ao valor de COT, o efluente fármaco mostra ter uma 

composição orgânica, com característica biodegradável. Um parâmetro importante 

que pode ser analisado é a sua relação DBO5/DQO, que pode gerar um índice de 

biodegradabilidade. Segundo a Companhia Ambiental de São Paulo (CETESB), 

esta relação é diferente para diversos resíduos, que podem ser alterados, em 

especial, por meio de tratamento biológico. Essa razão DBO5/DQO pode ser uma 

forma de vários pesquisadores expressar a biodegradabilidade de efluentes de 

relevância ambiental, servindo de parâmetro na escolha do tipo de tratamento de 

efluentes.   

Com os resultados obtidos do efluente farmacêutico bruto, a média da 

relação DBO5/DQO foi de 0,875. Um resíduo pode ser considerado biodegradável 

somente quando a razão de biodegradabilidade alcança valores iguais ou maiores 

de 0,3 (KASPRZTYK-HORDERN; ZIOLEK; NAWROCKI 2003). Desta forma, 

pode-se supor que o tratamento mais indicado seja por processos biológicos, 

porém, tratando- se de resíduo fármaco, este pode conter alguns empecilhos como 

a alta concentração de açúcar que diminui consideravelmente a taxa de oxigênio, 

provocando a morte dos microrganismos, há grande geração de lodo, alto 

consumo de insumos e alto tempo de retenção hidráulico para o tratamento do 

efluente. Desta forma, um tratamento químico prévio ao biológico seria mais 

adequado. 

As análises de sólidos totais, fixo e volátil podem não estarem na legislação, 

no entanto, são fatores qualitativos importantes para determinar uma avaliação 
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complementar da característica do efluente. A presença de sólidos totais 

dissolvidos no efluente farmacêutico é de 627,7 mg L-1, demonstra que cerca de 

97,7 % destes sólidos devem corresponder a carga orgânica, enquanto apenas 

0,29 % para a fração da carga inorgânica. A concentração de sólidos encontrada 

é devida, provavelmente, por este efluente apresentar alto volume de insumos 

químicos orgânicos provenientes dos fármacos.  

  O fósforo está preconizado somente no CONAMA 430/11, sendo sua 

concentração no efluente farmacêutico explicado pelo sabão presente no 

Dermacyd, o qual contém fósforo em sua composição. 

  No parâmetro fenol total pode-se observar alta concentração média, acima 

do permitido pela legislação; isso ocorre, porque, a cadeia orgânica dos fármacos 

que compõem o Dermacyd, contém grupos fenólicos em sua composição, como o 

linalool e lactosoro. Esse parâmetro pode também indicar uma toxicidade para o 

efluente em questão, na qual não foi negativamente significativo para a análise de 

DBO em função da alta diluição que foi realizado para a determinação dessa 

degradação microbiológica. 

  A concentração de óleos e graxas como parâmetro avaliado é justificada pela 

composição de óleos vegetais aromatizantes e outros excipientes na formulação 

do Dermacyd. Mas pode ser observada que está em baixa concentração, pois 

esse é um efluente onde o rejeito está fora da sua especificação industrial. 

         As concentrações dos elementos metálicos preconizados nas legislações 

para descarte, entre outros especificados na formulação dos fármacos, estão 

apresentadas na Tabela 15.  

 

 

  



105 
 

 

Tabela 15 – Caracterização dos elementos metálicos no efluente de indústria 
farmacêutica in natura 

Parâmetro  Valores  
Médios  

CETESB   
D.E. 8.468/5  

Artigo 18  

CONAMA  
430/11  

Artigo 16  

Alumínio (mg L-1)    ND  -  -  
Arsênio (mg L-1)  ND  0,20  0,50  
Bário (mg L-1)    ND  5,00  5,00  
Boro (mg L-1)  ND  5,00  5,00  
Cádmio (mg L-1)  ND  0,20  0,20  
Cálcio (mg L-1)     ND  -  -  
Chumbo (mg L-1)  ND  0,50  0,50  
Cobre (mg L-1)  ND  1,00  1,00  
Cromo total (mg L-1)  ND  5,00  1,10  
Estanho (mg L-1)  
Ferro Total (mg L-1)  
Magnésio (mg L-1)   
Manganês (mg L-1)  
Mercúrio (mg L-1)  
Níquel (mg L-1)  
Prata (mg L-1)  
Selênio (mg L-1)  
Sódio (mg L-1) 
Zinco (mg L-1)                                    

ND  
353,0  
  8,5 
  ND  

ND  
ND  
ND  
ND  

  ND 
2830,0 
21,8  

4,00   
15,0  

-  
1,00  
0,01  
2,00  
0,02  
0,02  
5,00 
   - 
   -  

4,00   
15,0  

-  
1,00  
0,01  
2,00  
0,10  
0,30  
5,00 
    - 
    -  

 Fonte: Própria autora 
 Nota: (-) parâmetros não listados 
           ND- não detectado 

 

 Os metais descritos na tabela 9 são referentes ao Artigo 18 da CETESB e 

Artigo 16 do CONAMA, e encontram-se em níveis não prejudiciais aos tratamentos 

biológicos e para descartes em corpos receptores. As baixas concentrações de 

metais encontradas no efluente indicam um baixo potencial poluidor. O efluente só 

não está dentro dos limites estabelecidos pela CETESB e CONAMA, devido à alta 

quantidade de ferro, sendo esta concentração (353 mg L-1) em função da presença 

do excipiente do fármaco Dermacyd.  

A composição avaliada também mostra uma característica alcalina, em 

função da presença de elementos como magnésio, sódio, fósforo e zinco. A alta 

concentração média de sódio de 2830 mg L-1 é devido à dipirona sódica presente 

nos fármacos. Os outros elementos em menores concentrações ( Mg e Zn) estão 

presentes também no efluente devido aos excipientes do Dermacyd. 
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5.2 Avaliação da redução de COT e DQO no tratamento por ozonização em 
experimentos exploratórios 
  

  Pode-se avaliar os resultados na Tabela 16, que apresenta os percentuais 

de redução do COT e DQO das condições experimentais no tratamento por 

ozonização do efluente da indústria farmacêutica. Também, é apresentado o fator 

e respectivos níveis estudados. 

 

Tabela 16 – Percentuais de redução de COT e DQO de experimentos exploratórios para 
ozonização 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B C 

1 0 0 6 3,55 1,88 
2 0 0 4 8,55 6,82 
3 0 0 9 1,30 1,25 

Fonte: Própria autora 
Nota: A- Concentração de Fe2+ (g L-1);  
         B- Concentração de H2O2 (g L-1);  
         C- pH do meio. 

 
Ao avaliar os resultados da Tabela 16, pode-se observar o percentual de 

redução média de COT e DQO com uma variação mínima de 1,30 % (ensaio 3) 

e máxima de 8,55 % (ensaio 2) para COT, e variação mínima de 1,25 % (ensaio 

3) e máxima de 6,82 % (ensaio 2) para DQO. Na Figura 20 tem-se a foto do 

efluente bruto e do tratado por ozonização. 

 

Figura 21 – Efluente bruto e tratado por ozonização, respectivamente 

 
Fonte: Própria autora 

 
A partir dos resultados da Tabela 16 e com a Figura 21, é possível identificar 

que essas não foram as melhores condições experimentais, e conclui-se que com 

apenas o tratamento com ozonização não será possível degradar o efluente 

fármaco, devido à baixa degradação apresentada de apenas 8,55 %. A partir 

desse resultado, foi realizado o tratamento com ozonização catalítica.  

 



107 
 

5.2.1 Avaliação da redução de COT e DQO no tratamento por ozonização 
catalítica em experimentos exploratórios 

 

A Tabela 17 apresenta os percentuais de redução do COT e DQO nas 

condições experimentais, no tratamento por ozonização catalítica durante 90 min 

do efluente da indústria farmacêutica. Observa-se que o percentual de redução 

média de COT e DQO, obteve uma variação mínima de 53,22 % (ensaio 4) e 

máxima de 61,23 % (ensaio 6) para COT, e variação mínima de 52,12 % (ensaio 

4) e máxima de 60,32 % (ensaio 6) para DQO. 

 

Tabela17 – Percentuais de redução de COT e DQO de experimentos exploratórios para 
ozonização catalítica 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B C 

4 5 0 4 53,22 52,12 
5 10 0 6 54,06 56,12 
6 10 0 3 61,23 60,32 

Fonte: Própria autora 
  Nota: A-Concentração de Fe2+ g L-1; 
           B- Concentração de H2O2 g L-1;  
           C- pH do meio. 

 
Na Figura 22 pode ser observada a foto do efluente bruto e tratado por 

ozonização catalítica, mostrando que o resíduo tratado apresentou significativa 

descoloração, mais ainda com alto teor de sacarose. 

 
Figura 22- Efluente bruto e tratado por ozonização catalítica e Fenton, respectivamente 

 
Fonte: Própria autora 

 

 A partir dos resultados apresentados na Tabela 12 pode-se verificar que 

com essas condições experimentais também não houve uma degradação 

satisfatória, e conclui-se que apenas o tratamento com ozonização catalítica não 

foi possível degradar o efluente fármaco para o descarte em água superficial 

(objeto do projeto), visto que a máxima degradação foi de 61,23 %. Por isso foi 

realizado o tratamento híbrido com ozonização catalítica e Fenton. 
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5.2.2 Avaliação da redução de COT e DQO no tratamento combinado de 
ozonização catalítica e Fenton em experimentos exploratórios 
 

Na Tabela 18, são apresentados os percentuais de redução do COT e DQO, 

nas condições experimentais no tratamento por ozonização catalítica combinado 

com Fenton para o efluente da indústria farmacêutica, sendo esses realizados 

aleatoriamente como experimentos exploratórios. 

 
Tabela 18 – Percentuais de redução de COT e DQO de experimentos exploratórios para a 
combinação dos processos de ozonização catalítica e Fenton 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B C 

7 5 26 4 64,03 65,43 
8 10 52 3 68,63 69,37 
9 10 26 3 70,29 71,87 

Fonte: Própria autora 
Nota: A- Concentração de Fe2+ (g L-1);  
          B- Concentração de H2O2 (g L-1);  
          C- pH do meio. 
 

 Para uma análise apenas em função dos resultados, o melhor resultado, 

tanto para a redução de COT (70,29 %) como de DQO (71,87 %), foi obtido no 

experimento 9, mostrando a concentração de Fe2+ (A) em 10 g L-1 de efluente, o 

peróxido de 160 mL (correspondente a 26 g L-1 de H2O2) e o pH (C) em 3,0. Na 

figura 23 tem-se a foto do efluente bruto e tratado pela combinação de 

ozonização catalítica e Fenton. 

 

Figura 23 – Efluente bruto e tratado por combinação de ozonização catalítica e Fenton, 

respectivamente 

 
Fonte: Própria autora 

 
 Com apenas os resultados obtidos a partir da Tabela 18 e Figura 23, não é 

possível avaliar plenamente o processo (otimizar as melhores condições 

experimentais). Mas, com o uso do peróxido, a carga orgânica sofreu significativo 

processo de oxidação da sacarose, porém a degradação pode ser melhor 
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otimizada. Desta forma, foi realizado um planejamento de experimentos, no qual 

o conjunto das respostas de redução de COT e DQO foi avaliado em função das 

análises gráficas geradas pelo Minitab 16, após respectivo desenvolvimento 

estatístico. 

 
5.3 Avaliação da redução de COT e DQO no tratamento de efluente da 
indústria farmacêutica por combinação do processo de ozonização catalítica  
e Fenton no planejamento fatorial 23-1 em duplicata com ponto central em 
triplicata 
 

Na Tabela 19 são apresentados os resultados que demostram os 

percentuais de redução do COT e DQO, em duplicatas, nas condições 

experimentais no tratamento por ozonização catalítica do efluente farmacêutico. 

Também apresenta os fatores e níveis estudados para cada experimento.  

 

Tabela 19 – Percentuais de redução de COT e DQO no delineamento exploratório fatorial 
fracionado 23-1 na sequência das duplicatas e do ponto central em triplicata 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B C 

1 0 0 0 26,00 32,00 
2 -1 1 -1 22,00 27,00 
3 1 1 -1 65,00 62,00 
4 0 0 0 28,00 31,00 
5 1 -1 1 15,00 19,00 
6 -1 1 -1 22,00 27,00 
7 0 0 0 27,00 34,00 
8 -1 -1 1 17,00 19,00 
9 1 1 1 63,00 62,00 
10 -1 -1 1 15,00 19,00 
11 1 -1 -1 25,00 26,00 

Fonte: Própria autora 
 Nota: A- Concentração de Fe2+ (g L-1);  
           B- Concentração de Peróxido (g L-1);  
           C- pH. 
 

Com os resultados do planejamento o percentual de redução médio de COT 

e DQO (Tabela 19), mostrou variação mínima de 15% (ensaio 10) e máxima de 

65,00 % (ensaio 3) para COT, e variação mínima de 19% (ensaio 10) e máxima 

de 62,00 % (ensaio 3) para DQO.   

A análise do melhor resultado médio, redução de COT (64,00 %) e DQO 

(62,00%), foi obtida com os experimentos da duplicata 3 e 9, mostrando a 

concentração de Fe2+ (A) em 5,0 g L-1 de efluente, o peróxido (B) 100 g e o pH (C) 

em 3,0. 
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Somente com os resultados apresentados na Tabela 19 não é possível 

avaliar e otimizar as variáveis do processo. Desta forma, o conjunto das respostas 

de redução de COT e DQO foram avaliadas em função das análises estatísticas 

geradas pelo programa Minitab 16.  

 

5.3.1 Probabilidade normal do delineamento exploratório de ozonização 
catalítica e Fenton para o tratamento do efluente fármaco   
  

   Com o gráfico de probabilidade de redução percentual de cada variável de 

saída, verificou-se a normalidade dos dados experimentais do planejamento. 

Esse gráfico é usado, pois o princípio fundamental da análise estatística 

baseia-se em uma distribuição normal. Os gráficos apresentam uma análise 

qualitativa do comportamento normal do tratamento estudado. Quando não 

existem desvios acentuados de normalidade, os pontos devem estar distribuídos 

de forma satisfatória ou próxima ao longo da reta de distribuição normal, caso 

contrário, estes devem estar dentro do intervalo de confiança.  

 Numericamente, as respostas foram obtidas pelo método de Anderson-

Darling, no qual os dados seguem uma distribuição normal quando o p-valor é 

maior que 0,05. As reduções percentuais de COT no planejamento experimental 

apresentam-se em uma distribuição onde os pontos estão pouco alinhados à reta, 

conforme Figura 24.   

                                                  

Figura 24 – Probabilidade normal relativa à redução percentual de COT  

 
Fonte: Própria autora 
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 O percentual de redução de COT é observado na Figura 24, onde a 

distribuição dos dados segue uma distribuição, com p-valor menor que 0,05, sendo 

este o maior critério de normalidade estabelecido pelo método de Anderson-

Darling, para 95 % de confiança.   

Com uma análise da probabilidade normal verifica-se que a maior parte dos 

pontos experimentais analisados, para COT, provenientes da matriz fatorial 23-1, 

apesar de desalinhados sobre a reta normal, encontram-se distribuídos dentro do 

limite de erro experimental (intervalo de confiança), para o nível de 95 %, 

mostrando a confiabilidade dos pontos experimentais, na Figura 24. 

 

5.3.2 Resíduos para as respostas de remoção de COT  para o tratamento 
combinado de oxidação catalítica e Fenton do efluente fármaco 

 
Os gráficos da Figura 25 auxiliam a constatar a qualidade de uma regressão 

linear. Para isso, deve avaliar se a hipótese de mínimos quadrados está sendo 

satisfeita e, caso se confirme, afirmar que a regressão produzirá estimativas de 

coeficientes não viciados com a variância mínima (BRUNS; SCARMINIO; NETO, 

2003). A resposta de remoção de COT é utilizada para verificar a qualidade do 

ajuste em quatro gráficos de resíduos: o gráfico de probabilidade normal, 

histograma, resíduos versus ajustes e resíduos versus ordem de observação. A 

Figura 25 representa cada um desses gráficos. 

 

Figura 25 – Resíduos para a resposta remoção percentual de COT do planejamento de oxidação 
catalítica para efluente fármaco 

 
Fonte: Própria autora 
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O gráfico de probabilidade normal verificar a distribuição dos resíduos. Neste 

gráfico, quando não existem desvios acentuados de normalidade, os pontos 

estarão distribuídos próximos à reta distribuição normal.  

O gráfico de resíduos versus ajustes analisa se a variância é constante. 

Nessa análise os pontos são aleatoriamente distribuídos em torno do zero, e caso 

não tenha nenhum comportamento ou tendência, a variância é considerada 

constante. 

O histograma verifica se os resíduos são assimétricos e se os dados são 

correlacionados uns com os outros. O gráfico deve apresentar um padrão aleatório 

ao redor da linha central para que seja considerado os valores de resíduos 

independentes e tenham um ajuste preciso. 

A Figura 25 que refere-se à redução de COT, indica que a variância da 

análise não é constante, tendo em vista que os pontos apresentam pouca 

aleatoriedade na distribuição no gráfico de resíduos versus ajustes.  

Mesmo nos gráficos de resíduos mostrando baixa significância de 

confiabilidade, pode-se ter uma avaliação das variáveis e respectivos níveis 

estudados em função da taxa de oxidação da carga carbonácea no efluente 

fármaco.  

 

5.3.3 Significância dos fatores do delineamento exploratório para o 

planejamento de tratamento de efluente fármaco por ozonização catalítica 

e Fenton 

 

  Outra ferramenta estatística que analisa a significância dos resultados é a 

tabela ANOVA, ela é capaz de indicar quais fatores são ou não significativos. Para 

isto, utiliza-se de um teste de hipóteses em que se rejeitam a hipótese nula quando 

o p-valor for menor que 0,05. As tabelas 20 e 21 apresentam a análise de variância 

para a resposta remoção percentual de COT e DQO, respectivamente. 
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Tabela 20 – Análise de variância para a variável resposta de COT para os fatores de concentração 
de Fe2+ (A), peróxido (B) e pH (C)  

Grau de 
Fonte  Liberdade 

(GL) 

Soma 
Sequencial 

dos 
Quadrados 

(SSQ) 

Soma dos 
Quadrados 
Ajustada 

Quadrados 
Médios 

(SSQ/GL) 
F P 

Efeitos principais  6 
A                                         1 
B                                         1 
C                                         1 
AB                                       1 
BC                                       1 
ABC                                    1 
Erro residual  4 
Erro puro  4 
Total  10 

3108,73 
385,71 
645,33 
36,00 
645,00 
12,00 
38,88 

  4,00 
  4,00 
3112,73 

3108,73 
385,71 
645,33 
36,00 
645,00 
12,00 
38,88 

  4,00 
  4,00 

518,12 
385,71 
645,33 
36,00 
645,00 
12,00 
38,88 

    1,00 
  1,00 

518,12 
385,71 
645,33 
36,00 
645,00 
12,00 
38,88 

0,000 
0,000 
0,000 
0,004 
0,000 
0,026 
0,003 

Fonte: Própria autora 
 

Tabela 21 – Análise de variância para a variável resposta de DQO para os fatores de concentração 
de Fe2+ (A), Peróxido (B) e pH (C) 

Grau de  
      Fonte                     
Liberdade  
                                     (GL)  

Soma  
Sequencial 

dos  
Quadrados  

(SSQ)  

Soma dos  
Quadrados 
Ajustada  

Quadrados  
Médios  

(SSQ/GL)  
F  P  

Efeitos principais 6 2390,06 2390,06 398,34 341,44 0,000 
A 1   168,06 168,58 168,58 144,50 0,000 
B 1   645,33 645,33 645,33 553,14 0,000 
C 1  12,25 12,25 12,25 10,50 0,032 
AB 1  408,33 408,33 408,33 175,28 0,000 
BC 1  0,65 0,65 0,65 0,56 0,496 
ABC 1  2,61 2,61 2,61 2,24 0,209 
Erro residual 6  4,67 1,17 1,17   
Erro 6  4,67 1,17 1,17   
Total 10  2394,73     

Fonte: Própria autora 

 

A tabela ANOVA indica que os fatores pH, concentração de ferro e peróxido 

são significativos na remoção de DQO e COT. Também, as combinações entre 

Fe2+ e H2O2 (Fenton) e entre H2O2 e pH foram individualmente significativos para 

a degradação, exceto na forma híbrida (AxBxC+O3), onde possivelmente os 

mecanismos de oxidação são cineticamente favorecidos em condições reacionais 

distintas. Outro fator relevante é a utilização neste processo, de quantidade alta 

de reagentes, o que implicaria em um custo de insumos elevado para o processo 

proposto, inviabilizando-o. 

Destaca-se também, que a taxa de degradação em torno de 65 % (Tabela 

19) não atende a legislação pertinente de descarte e que maiores valores 
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implicaria em consumos de reagentes maiores. Não pode ser esquecido de que a 

concentração das variáveis respostas estão em g/L, e que a cada 1 % representa 

um valor de 31000 mg L-1 em COT. Desta forma, em função do planejamento 

químico híbrido, pode ser concluído que é necessário um pré-tratamento do 

efluente para um melhor rendimento ao processo oxidativo. 

 

5.4 Avaliação da redução de COT e DQO no tratamento de efluente da 
indústria farmacêutica por processo de precipitação do açúcar no 
planejamento fatorial 23-1 em duplicata com ponto central em triplicata 
  

  Na Tabela 22 os resultados foram computados para avaliar o planejamento, 

apresentando os percentuais de redução do COT e DQO.  

Pôde-se verificar no tratamento, que após aproximadamente 15 min ocorreu 

a floculação e precipitação de parte do efluente. O mesmo foi separado por 

filtração à vácuo e papel de filtro qualitativo como meio filtrante, e, posteriormente, 

o precipitado foi seco em estufa. O filtrado (sobrenadante) foi guardado em 

geladeira, para a realização, posteriormente, da oxidação catalítica. Na tabela 22 

são apresentados os resultados do planejamento experimental. 

 

Tabela 22 – Percentuais de redução de COT e DQO no delineamento fatorial 23-1 em sequência 
aleatória das duplicatas e de triplicata do ponto central 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B C 

10 1 1 1 97,60 97,40 
3 1 1 1 97,60 97,50 
4 1 -1 -1 96,20 96,10 
9 1 -1 -1 96,60 96,50 
6 0 0 0 96,90 96,80 
7 0 0 0 96,90 96,80 
8 0 0 0 96,20 96,10 

11 1 1 -1 97,50 97,40 
5 1 1 -1 96,50 96,30 
1 -1 -1 1 96,60 96,70 
2 -1 -1 1 96,70 96,60 

   Fonte: Própria autora 
 Nota: A- Quantidade de Polímero (g);  
           B- Volume de Borra (mL);  
           C- pH 
 

Pelos dados da Tabela 22 analisou-se o percentual de redução média de 

COT e DQO, obtendo uma variação mínima de 96,20 % (ensaio 4) e máxima de 

97,60 % (ensaio 10) para COT, e variação mínima de 96,10 % (ensaio 4) e máxima 
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de 97,40 % (ensaio 10) para DQO. Para avaliar os resultados da Tabela 22, é bom 

destacar que, apesar dos valores das reduções percentuais estarem próximos, a 

variação de 1 % é proporcional a 30000 mg de carga orgânica. 

Avaliando o melhor resultado (maior é melhor), para a redução de COT 

(97,60 %) e de DQO (97,40 %), respectivamente os experimentos 3 e 10, mostra 

que a concentração de polímero (A) em 1,05 g, a quantidade de Borra (B) de 1,5 

mL e o pH (C) em 5,0 seria o melhor ajuste para precipitar o efluente.   

  Somente com os resultados obtidos a partir da Tabela 22 não é possível 

avaliar e otimizar as variáveis do processo. Desta forma, o conjunto das respostas 

de redução de COT e DQO foram avaliadas em função das análises estatísticas 

geradas pelo software Minitab 16. Primeiramente será apresentada a análise 

estatística de cada um dos fatores e, posteriormente, a discussão técnica dos 

resultados.  

 

5.4.1 Probabilidade normal do planejamento para o processo de precipitação 
de açúcar do efluente fármaco  
 

Foi formatado o gráfico de probabilidade de redução percentual de cada 

variável de saída, para verificar a normalidade dos dados experimentais do 

planejamento. Isto deve ser feito, pois o princípio fundamental estatístico para 

validar uma análise se baseia na distribuição normal dos dados experimentais.  

Nas Figuras 26 e 27 são apresentados os gráficos da distribuição normal em 

uma análise qualitativa dos dados experimentais. Por não existir desvios 

acentuados de normalidade, ou seja, os pontos estão distribuídos de forma 

satisfatória ou próxima ao longo da reta de distribuição normal, e estes estão 

dentro do intervalo de confiança, pode-se validar os dados experimentais. 
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Figura 26 – Probabilidade normal relativa à redução percentual de COT 

 
Fonte: Própria autora 

 
 
Figura 27– Probabilidade normal relativa à redução percentual de DQO 

 
 Fonte: Própria autora 

 

Também, pelo método de Anderson-Darling as respostas numéricas podem 

ser avaliadas à distribuição normal quando o p-valor > 0,05, sendo os valores de 

0,481 e 0,422 respectivamente para os dados de COT e DQO. Estatisticamente, 

a hipótese nula é aquela em que não há diferenças no conjunto amostral (neste 

caso, ter um comportamento normal), e, caso contrário, rejeita-se a resposta com 

p-valor < 0,05. Como ambos os valores de p-valor para COT e DQO foram maiores 

do que 0,05, eles não podem ser descartados e mostram boa confiabilidade dos 

pontos experimentais gerados (BRUNS; SCARMINIO; NETO, 2003). 
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5.4.2 Resíduos para as respostas de remoção de COT e DQO para o 
planejamento de precipitação do açúcar do efluente farmacêutico 
 

O gráfico de resíduos para as respostas de remoção de COT e DQO são 

utilizados para averiguar a qualidade do ajuste em uma regressão e na Análise da 

Variância (ANOVA- Analysis of Varience).  

 As Figuras 28 e 29 apresentam os gráficos de resíduos para as respostas 

remoção de COT e remoção de DQO. 

 
Figura 28 – Resíduos para resposta remoção percentual de COT 

 
  Fonte: Própria autora 

 
  Figura 29 – Resíduos para resposta remoção percentual de DQO 

 
  Fonte: Própria autora 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 28 e 29 que se refere à remoção de 

COT e DQO, respectivamente, indicam que os resíduos possuem distribuição 
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normal. Observa-se, também, que a variância da análise é constante, tendo em 

vista que ambos apresentam aleatoriedade na distribuição dos pontos no gráfico 

de resíduos versus ajustes.  

A partir do gráfico de resíduos versus ordem de observação conclui-se que 

os resíduos destas análises são independentes, uma vez que ambos os gráficos 

não apresentaram um padrão. Apesar de possuir distribuição normal, é possível 

observar pelo histograma que os resíduos de ambas as respostas apresentam um 

comportamento assimétrico. 

 

5.4.3 Significância dos fatores do delineamento exploratório para o 

planejamento de precipitação do açúcar do efluente farmacêutico 

 

Os fatores são analisados quanto a significância por meio do gráfico de 

Pareto. Neste gráfico os fatores que cruzam a linha de referência apresentam 

significância. As figuras 30 e 31 apresentam o gráfico de Pareto para a remoção 

percentual de COT e DQO, respectivamente. 

 

Figura 30 – Pareto para remoção percentual de COT 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 31– Pareto para remoção percentual de DQO 

 
Fonte: Próprio autora 

 

  Em ambos gráficos (COT e DQO), a variável “borra” foi a única significante 

para o processo, com 95 % de confiança. Como o efluente tem característica 

apolar, para que o processo de floculação e precipitação seja favorável é 

necessária uma fortificação na ionização do sistema, ou seja, a introdução de íons 

(cátions e ânions) para que a estrutura molecular seja polarizada. Pensando 

exatamente nesse fundamento foi a proposta de utilizar um composto rico em 

elementos metálicos (cátions) e ânions que promovem a formação de produtos 

pouco solúveis. Desta forma, percebe-se que a proposta foi coerente, uma vez 

que a borra rica em íons foi a de maior interação para o sistema físico-químico. 

Evidentemente, a ação das variáveis pH e polímero deve ser melhor investigada, 

com alteração dos níveis estudados. 

As tabelas 23 e 24 apresentam a análise de variância para a resposta 

remoção percentual de COT e DQO, respectivamente. 
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Tabela 23 – Análise de variância para a variável resposta de COT para os fatores de concentração 
de Polímero (A), Borra (B) e pH (C)  

 
Fonte 

Grau de 
Liberdade 

(GL) 

Soma 
Sequencial 

dos 
Quadrados 

(SSQ) 

Soma dos 
Quadrados 

Ajustada 

Quadrados 
Médios 

(SSQ/GL) 
F P 

Efeitos Principais 3 1,69955 1,69955 0,42489 4,51 0,051 
A 1 0,07942 0,07942 0,07942 0,84 0,394 
B 1 1,28749 1,28749 1,28749 13,66 0,010 
C 1 0,33185 0,33185 0,33185 3,52 0,110 

Curvatura 1 1,69000 1,69000 0,56600 3,41 0,031 
Erro Residual 6 0,56532 0,56532 0,09422   

Erro Puro 6 0,56532 0,56532 0,09422   
Total 10 2,26487     

Fonte: Própria autora 

 
Tabela 24 – Análise de variância para a variável resposta de DQO para os fatores de 
concentração de Polímero (A), Borra (B) e pH (C) 

 
Fonte 

Grau de 
Liberdade 

(GL) 

Soma 
Sequencial 

dos 
Quadrados 

(SSQ) 

Soma dos 
Quadrados 

Ajustada 

Quadrados 
Médios 

(SSQ/GL) 
F P 

Efeitos Principais 3 1,30015 1,30015 0,32037 2,74 0,130 
A 1 0,03323 0,03323 0,033234 3,64 0,616 
B 1 0,80288 0,80288 0,802882 6,78 0,041 
C 1 0,46170 0,46170 0,461700 3,89 0,096 

Curvatura 1 1,2900 1,29000 1,29000 3,64 0,893 
Erro Residual 6 0,71214 0,71214 0,118690   

Erro Puro 6 0,71214 0,71214 0,118690   
Total 10 2,01229     

Fonte: Própria autora 
 

A tabela ANOVA indica que os fatores pH, volume de borra preparada são 

significativos na remoção de DQO e COT do efluente fármaco. Para o gráfico de 

Pareto a borra preparada também é o fator mais significativo. 

 

5.4.4 Efeitos Principais para o planejamento de precipitação do açúcar para 

o efluente farmacêutico 

 

Os efeitos principais são utilizados para avaliar as médias de níveis para 

todos os fatores. Há um efeito principal quando diferentes níveis de um fator 

afetam a resposta de forma distinta. Há uma linha que conecta a média das 

respostas para cada nível. Se esta linha for horizontal (paralela ao eixo x) não há 

efeito principal, e, no entanto, se a linha for inclinada há efeito principal. Quanto 

mais inclinada esta linha, maior será o efeito (BRUNS; SCARMINIO; NETO, 2003). 
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As Figuras 32 e 33 apresentam os gráficos de efeitos principais para a 

remoção percentual de COT e DQO, respectivamente. 

 

Figura 32 – Efeitos principais para a resposta remoção percentual de COT na precipitação 

 
Fonte: Própria autora 
 

Figura 33 – Efeitos principais para a resposta remoção percentual de DQO na precipitação 

 
Fonte: Própria autora 

 

Com a análise das figuras 32 e 33 pode ser observado que para a remoção 

de COT e DQO, todos os níveis dos fatores afetam a resposta de maneiras 

diferentes, indicando que há efeito principal principalmente para a borra preparada 

e pH.  

Os gráficos de efeitos indicam que as maiores médias de degradação para 

a resposta remoção percentual de COT e de DQO, ocorrem para o nível superior 

de polímero, borra preparada e pH.  

Num primeiro momento, pode ser verificado que a condição de pH mais 

favorável é a de menor acidez, o que implicaria numa seleção de agente floculante 
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(polímero) que melhor condicionaria nesta faixa de pH. O polímero utilizado neste 

planejamento possui característica iônica com atuação em faixas restritas de pH. 

 

5.4.5  Superfície de Contorno do Delineamento exploratório da precipitação 

do açúcar 

 

  As superfícies de contorno para a resposta de remoção de COT são 

apresentadas nas Figuras 34 a 36, e para a remoção de DQO nas Figuras 37 a 

39. A superfície de contorno ajuda na visualização do comportamento dos 

experimentos e permite identificar qual a tendência das variáveis do planejamento, 

podendo ser utilizado para um melhor ajuste dos níveis experimentais. 

 

Figura 34 – Superfície de contorno de remoção percentual de COT em relação a Polímero e 
Borra 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 35 – Superfície de contorno de remoção percentual de COT em relação a Borra e pH 

 
Fonte: Própria autora 

 
Figura 36 – Superfície de contorno de remoção percentual de COT em relação a Polímero e pH 

 
Fonte: Própria autora 

 
Para a variável resposta COT é possível verificar que as três variáveis (pH, 

borra e polímero) devem ser processadas em maiores níveis. Também pode ser 

observado que em maiores níveis pode ser atingido o ponto ótimo, cuja tendência 

dos níveis de contorno mostram que os níveis das variáveis selecionadas para o 

tratamento físico-químico do efluente fármaco ainda está fora do domínio avaliado. 
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Figura 37– Superfície de contorno de redução percentual de DQO em relação a Polímero e Borra 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 38 – Superfície de contorno de remoção percentual de DQO em relação a Borra e pH 

 
Fonte: Própria autora 
 

Figura 39 – Superfície de contorno de remoção percentual de DQO em relação a Polímero e pH 

 
Fonte: Própria autora 
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  Igualmente aos comportamentos dos gráficos de contorno obtidos da 

variável resposta COT, os resultados para a variável DQO são similares, 

mostrando que a tendência de maior é melhor, ou seja, deve-se procurar um ponto 

otimizado com os valores de pH e concentrações de borra e polímero para maiores 

quantidades de precipitado no efluente fármaco.  

De acordo com o planejamento da precipitação do açúcar foi proposto um 

modelo estatístico que mostre o comportamento do processo de precipitação 

presente no efluente farmacêutico.  

A Equação 61 representa a modelagem codificada obtida, tendo como fator 

de resposta o percentual de redução COT.  

 

%COTred. = 96,92 + 0,10. A + 0,40. B + 0,20. C – 0,02.A.B.C (61) 

 

                 Em que:  

           A: nível do fator A (quantidade de Polímero);  

           B: nível do fator B (volume de Borra preparada);  

           C: nível do fator C (pH).  
  

Esse modelo matemático não demonstra indícios de falta de ajuste e 

apresenta um R2 igual 99,63 % das variações em torno da média.  

Desta forma, a otimização das variáveis é feita nos níveis máximos (+1) 

selecionados pela análise estatística, os quais foram a quantidade de polímero 

(1,05 g), volume de borra preparada (1,5 mL) e pH (5,0), obtendo-se teoricamente 

97,65 % de redução de COT. Foi realizado o experimento, em duplicata, com as 

variáveis do modelo matemático, obtendo 97,52 % de redução de COT.   

  Também foi proposto um modelo estatístico para o fator de resposta 

percentual de redução de DQO, conforme Equação 62.  

 

% DQOred. = 96,82 + 0,064. A + 0,317. B – 0,24. C + 0,033. A. B. C (62) 

 

Em que:  

A: nível do fator A (quantidade de Polímero);  
B: nível do fator B (volume de Borra preparada);  
C: nível do fator C (pH).  
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Este modelo matemático não demonstra indícios de falta de ajuste e 

apresenta um R2 igual 94,92 % das variações em torno da média.  

Desta forma, a otimização das variáveis é feita nos níveis selecionados pela 

análise estatística os quais são a quantidade de polímero (1,05 g), volume de borra 

preparada (1,5 mL) e pH (5,0), obtendo-se teoricamente 97,56 % de redução de 

DQO. Foi realizado o experimento, em duplicata, com as variáveis do modelo 

matemático, obtendo 97,40 % de redução de DQO.  

 

5.5 Avaliação da redução de COT e DQO do sobrenadante por processo de 

ozonização catalítica e Fenton no planejamento fatorial fracionado 23-1  

 

  Na Tabela 25, os resultados mostram que o planejamento não obteve a 

redução desejada, visto que foi utilizado um alto volume de reagentes, sendo 

apresentados na Tabela 25 os percentuais de redução de DQO e COT. 

 

Tabela 25 – Percentuais de redução de COT e DQO no delineamento fatorial 23-1 em sequência 
aleatória das duplicatas e de triplicata do ponto central 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B C 

10 1 1 1 97,60 97,40 
3 1 1 1 97,60 97,50 
4 1 -1 -1 96,20 96,10 
9 1 -1 -1 96,60 96,50 
6 0 0 0 96,90 96,80 
7 0 0 0 96,90 96,80 
8 0 0 0 96,20 96,10 

11 1 1 -1 97,50 97,40 
5 1 1 -1 96,50 96,30 
1 -1 -1 1 96,60 96,70 
2 -1 -1 1 96,70 96,60 

Fonte: Própria autora 
Nota: A- Concentração de Fe2+ (g L-1);  
          B- Concentração de H2O2 (g L-1);  
          C- pH. 
 
 Nesse planejamento pode-se constatar que o pH ideal para esse processo é 

o pH igual a 3,0, pois o melhor resultado (maior é melhor), mostra a redução de 

COT (99,15 %) e de DQO (99,28 %), respectivamente nos experimentos 1 e 11. 

Porém houve um alto consumo de reagentes. Com o intuito de otimizar as 
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variáveis do processo, para obter uma porcentagem de redução de DQO e COT 

maior e um custo menor, foi realizado um novo planejamento de experimentos. 

5.6 Avaliação da redução de COT e DQO no tratamento do sobrenadante por 
processo de ozonização catalítica e Fenton no planejamento fatorial 22 em 
duplicata em todos os pontos 
  

  Na Tabela 26, os resultados foram computados para avaliar o planejamento 

do processo de ozonização e Fenton, apresentando os percentuais de redução de 

COT e DQO.  

 No tratamento oxidativo após aproximadamente 3 horas avaliou-se a 

redução da carga carbônica do sobrenadante. Na Tabela 20 são apresentados os 

resultados do planejamento experimental. 

 

Tabela 26 – Percentuais de redução de COT e DQO no delineamento fatorial 22-1 em sequência 
aleatória das duplicatas 

Ensaio Fator % Red. 
COT 

% Red. 
DQO A B 

1 1 1 99,15 99,28 
2 0 0 98,02 98,28 
3 0 0 98,26 98,35 
4 -1 -1 96,79 96,51 
5 -1 -1 96,48 96,44 
6 1 1 99,10 99,31 
7 1 -1 98,60 98,76 
8 1 -1 98,67 98,78 
9 -1 1 97,33 97,47 

10 
11 

-1 
1 

1 
1 

97,15 
99,15 

97,35 
99,28 

 Fonte: Própria autora 
 Nota: A- Concentração de Ferro (g L-1);  
           B- Concentração de H2O2 (g L-1) 

 
Pelos dados da Tabela 26 analisou-se o percentual de redução média de 

COT e DQO, obtendo uma variação mínima de 96,48 % (ensaio 5) e máxima de 

99,15 % (ensaio 11) para COT, e variação mínima de 96,44 % (ensaio 5) e máxima 

de 99,28 % (ensaio 11) para DQO. 

Avaliando o melhor resultado (maior é melhor), para a redução de COT 

(99,15 %) e de DQO (99,28 %), respectivamente os experimentos 1 e 11, mostra 

que a concentração de Fe2+ (A) em 10 g L-1, a concentração de Peróxido (B) de 

100 g L-1 em pH igual a 3,0 seria o melhor ajuste para degradar o sobrenadante.   

   Apenas com as análises de redução de COT e DQO apresentados na 

Tabela 26 não é possível avaliar e otimizar as variáveis do processo. O conjunto 
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das respostas de redução de COT e DQO foram avaliadas em função das análises 

estatísticas geradas pelo software Minitab 16. Primeiramente será apresentada a 

análise estatística de cada um dos fatores e, posteriormente, a discussão técnica 

dos resultados.  

 

5.6.1 Probabilidade normal para o planejamento do processo de ozonização 
catalítica e Fenton para o sobrenadante da precipitação. 
 

Foi observado no gráfico de probabilidade a redução percentual de cada 

variável de saída, para verificar a normalidade dos dados experimentais do 

planejamento. Essa análise é essencial, pois, respeita o princípio fundamental 

estatístico para validar a distribuição normal dos dados experimentais.  

Nas Figuras 40 e 41, respectivamente %red TOC e %red DQO, são 

apresentados os gráficos da distribuição normal em uma análise qualitativa dos 

dados experimentais. Por não existir desvios acentuados de normalidade, ou seja, 

os pontos estão distribuídos de forma satisfatória ou próxima ao longo da reta de 

distribuição normal, e estes estão dentro do intervalo de confiança, pode-se validar 

os dados experimentais. 

   
Figura 40 – Probabilidade normal relativa à redução percentual de COT 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 41– Probabilidade normal relativa à redução percentual de DQO 

 
 Fonte: Própria autora 

 

As respostas numéricas podem ser avaliadas à distribuição normal quando 

o p-valor > 0,05, sendo os valores de 0,363 e 0,522 respectivamente para os dados 

de COT e DQO. Como ambos os valores de p-valor para COT e DQO foram 

maiores do que 0,05, eles não podem ser descartados e mostram boa 

confiabilidade dos pontos experimentais gerados (BRUNS et al., 2003). 

 

5.6.2 Resíduos para as respostas de remoção de COT e DQO para o 
planejamento de POA para o sobrenadante da precipitação química 
 

As Figuras 42 e 43 apresentam os gráficos de resíduos para as respostas 

remoção de COT e remoção de DQO, respectivamente. 

 

Figura 42 – Resíduos para resposta remoção percentual de COT 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 43 – Resíduos para resposta remoção percentual de DQO 

 
Fonte: Própria autora 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 42 e 43 que se refere à remoção de 

COT e DQO, respectivamente, indicam que os resíduos possuem distribuição 

normal. Observa-se, também, que a variância da análise é constante, tendo em 

vista que ambos apresentam aleatoriedade na distribuição dos pontos no gráfico 

de resíduos versus ajustes.  

A partir do gráfico de resíduos versus ordem de observação conclui-se que 

os resíduos destas análises são independentes, uma vez que ambos os gráficos 

não apresentaram um perfil padrão. Há uma distribuição normal, é possível 

observar pelo histograma da Figura 43 que os resíduos das respostas apresentam 

um comportamento simétrico. 

 

5.6.3 Significância dos fatores do delineamento exploratório para o 

planejamento de POA para o sobrenadante da precipitação química 

 

Os fatores são analisados quanto a significância por meio do gráfico de 

Pareto. As figuras 44 e 45 apresentam o gráfico de Pareto para a remoção 

percentual de COT e DQO, respectivamente. 
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Figura 44 – Pareto para remoção percentual de COT 

 
Fonte: Própria autora 
 
Figura 45 – Pareto para remoção percentual de DQO 

 
Fonte: Própria autora 
 

  Em ambos gráficos (COT e DQO), a variável ferro e peróxido foram 

significativas para o processo, com 95 % de confiança. Nesse gráfico evidenciou-

se que a interação do catalisador com o peroxido não foram estatisticamente 

significativos, mas são variáveis importantes para o processo proposto e devem 

ser melhor avaliadas. Como o estudo abrange dois processos distintos 

(Ozonização Catalítica e Fenton), é difícil encontrar o ponto ótimo das mesmas 

variáveis em específicos níveis para os dois processos, porém nesse 

planejamento já houve uma otimização em relação ao custo. 

Desta forma, apenas com alteração do processo (adição do peróxido durante 

todo o tempo de reação) e em menores concentrações dos níveis de catalisador 

e peróxido, já obteve uma melhor eficiência no custo e benefício. As Tabelas 27 e 
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28 apresentam a análise de variância para a resposta remoção percentual de COT 

e DQO, respectivamente. 

 

Tabela 27 – Análise de variância para a variável resposta de COT para os fatores de concentração 
de Fe2+ (A) e Peróxido (B) 

 
Fonte 

Grau de 
Liberdade 

(GL) 

Soma 
Sequencial 

dos 
Quadrados 

(SSQ) 

Soma dos 
Quadrados 

Ajustada 

Quadrados 
Médios 

(SSQ/GL) 
F P 

Efeitos Principais 2 1,69955 0,09955 0,1272 2,36 0,472 
A 1 0,22942 0,22942 0,22942 1,557 0,015 
B 1 0,22942 0,22942 0,22942 6,47 0,064 

Curvatura 1 1,68749 1,68749 1,68749 1,46 0,146 
Erro Residual 5 0,14520 0,14520 0,02844   

Erro Puro 5 0,14520 0,14520 0,02844   
Total 10 2,26487     

Fonte: Própria autora 

 
Tabela 28 – Análise de variância para a variável resposta de DQO para os fatores de 
concentração de Fe2+ (A) e Peróxido (B) 

 
Fonte 

Grau de 
Liberdade 

(GL) 

Soma 
Sequencial 

dos 
Quadrados 

(SSQ) 

Soma dos 
Quadrados 

Ajustada 

Quadrados 
Médios 

(SSQ/GL) 
F P 

Efeitos Principais 2 0,4684 0,2342 0,1293 1,81 0,144 
A 1 0,1293 0,1293 0,1293 3,64 0,0686 
B 1 0,1293 0,1293 0,1293 6,78 0,095 

Curvatura 1 0,1293 0,1293 0,1293 1,93 0,121 
Erro Residual 5 0,71214 0,71214 0,118690   

Erro Puro 5 0,71214 0,71214 0,118690   
Total 10 2,01229     

Fonte: Própria autora 
 

Tabela ANOVA indica que os fatores Fe 2+ e concentração de peróxido são 

significativos na remoção de DQO e COT do sobrenadante da precipitação 

química quando esses estão ajustados no maior nível do planejamento de 

experimentos há maior remoção de carga orgânica. Para o gráfico de Pareto 

também ambos os fatores são significativos.  A interação entre os fatores não 

apresentou um resultado numérico, porém essa foi importante para o processo.  
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5.6.4 Gráficos de Efeitos Principais para o planejamento de POA para o 

sobrenadante da precipitação 

 

Os efeitos principais são utilizados para avaliar as médias de níveis para 

todos os fatores.  

As Figuras 46 e 47 apresentam os gráficos de efeitos principais para a 

remoção percentual de COT e DQO, respectivamente. 

 

Figura 46 – Efeitos principais para a resposta remoção percentual de COT para o tratamento de 
POA do sobrenadante 

 
Fonte: Própria autora 

 
Figura 47 -  Efeitos principais para a resposta remoção percentual de DQO para o tratamento de 
POA do sobrenadante 

 
Fonte: Própria autora 

 

Com a análise das figuras 46 e 47 pode ser observado que para a remoção 

de COT e DQO, todos os níveis dos fatores afetam a resposta de maneiras 

diferentes, indicando que há efeito principal para o peróxido e para o Fe2+. 
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Os gráficos de efeitos indicam que as maiores médias de degradação para 

a resposta remoção percentual de COT e de DQO, ocorrem para o nível superior 

de ambos.  

Nos primeiros experimentos, pode ser verificado que a condição de pH mais 

favorável é a de menor acidez, o que implica que nesse planejamento todos os 

experimentos foram realizados em pH igual a 3. Nesse planejamento manteve-se 

a mesma vazão do Ozonizador. O intuito desse planejamento foi otimizar o 

processo e reduzir o custo, isso foi possível pois com a entrada do peroxido 

ocupando o tempo de 2 h, reduziu o volume dessa variável.  

 

5.6.5  Superfície de Contorno do Delineamento exploratório do POA para o 

sobrenadante da precipitação 

 

  As superfícies de contorno para a resposta de remoção de COT são 

apresentadas nas Figuras 48 e para a remoção de DQO na Figura 49. 

 
Figura 48 – Superfície de contorno de remoção percentual de COT em relação a Fe2+ e H2O2 

 
Fonte: Própria autora 
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Figura 49 – Superfície de contorno de remoção percentual de DQO em relação a Fe2+ e H2O2 

 
Fonte: Própria autora 
 

Para a variável resposta COT é possível verificar que as variáveis (Fe2+ e 

Peróxido) devem ser processadas em maiores níveis. Também pode ser 

observado que em maiores níveis pode ser atingido o ponto ótimo, devido a 

tendência dos níveis de contorno.  

  Igualmente aos comportamentos dos gráficos de contorno obtidos da 

variável resposta COT, os resultados para a variável DQO são similares, 

mostrando que a tendência de maior é melhor.  

De acordo com o planejamento foi proposto um modelo estatístico que 

mostre o comportamento do processo.  

A Equação 63 representa a modelagem codificada obtida, tendo como fator 

de resposta o percentual de redução COT.  

 

%COTred. = 71,2 + 0,36. A + 0,24. B + 0,001.A.B (63) 

   

                 Em que:  

           A: nível do fator A (concentração de Fe2+);  

           B: nível do fator B (concentração de Peróxido);  

             
Esse modelo matemático não demonstra indícios de falta de ajuste e 

apresenta um R2 igual 99,73 % das variações em torno da média.  

Desta forma, a otimização das variáveis é feita nos níveis máximos (+1) 

selecionados pela análise estatística, os quais foram a quantidade de Fe2+ (10 g 

L-1) e concentração de peróxido (100 g L-1) em pH igual a 3,0 obtendo-se 
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teoricamente 99,80 % de redução de COT. Foi realizado o experimento, em 

duplicata, com as variáveis do modelo matemático, obtendo 99,15 % de redução 

de COT.   

  Também foi proposto um modelo estatístico para o fator de resposta 

percentual de redução de DQO, conforme Equação 64.  

 

% DQOred. = 66,82 + 0,34. A + 0,26. B + 0,003. A. B (64) 

 

Em que:  

A: nível do fator A (concentração de Fe2+);  
B: nível do fator B (concentração de peróxido);  
  

Este modelo matemático apresenta um R2 igual 96,92 % das variações em 

torno da média.  

Desta forma, a otimização das variáveis é feita nos níveis selecionados pela 

análise estatística os quais são a concentração de Fe2+ (10 g L-1) e concentração 

de peróxido (100 g L-1), obtendo-se teoricamente 99,22 % de redução de DQO. 

Foi realizado o experimento, em duplicata, com as variáveis do modelo 

matemático, obtendo 99,28 % de redução de DQO.  

Os resultados foram satisfatórios para degradação da carga orgânica do 

efluente. Como não foi encontrado na literatura o processo combinado de 

precipitação do açúcar do efluente farmacêutico e um tratamento de ozonização 

do seu sobrenadante, é possível comparar com outras técnicas utilizadas no 

tratamento de efluentes farmacêuticos, como o tratamento baseado no processo 

combinado de oxidação com UV/H2O2 realizado por Dias (2011), obteve uma 

redução de 62,03% de COT e DQO; o processo de foto degradação do Expósito 

(2016) que obteve até 79% de redução de COT ao tratar um efluente farmacêutico; 

e o processo de ozonização catalítica de Gimeno (2016) que degradou 59,3% de 

fármacos. 

 

5.7 Tratamento Biológico  

 
Foi utilizado no Tratamento biológico o lodo da ETE, sendo que esse Lodo 

foi utilizado após passar pelo processo de decantação com o objetivo de assegurar 
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a qualidade do lodo inicial à minimização de interferência no desempenho do 

tratamento. Nesta etapa preocupou-se em observar a qualidade do lodo ativado 

(tipos de microrganismos). A Figura 50 mostra a micrografia do lodo ativado. 

 

Figura 50 – Micrografia do Lodo ativado utilizado no tratamento Biológico  

 
Fonte: Própria autora 
Nota: Ampliação de 400x para rotífero a 1000 x para ciliados.  
         Rotíferos semelhantes (A e B) Philodinavus sp, (C) e (D) Ciliado. 
 
5.7.2 Processo de Tratamento biológico com Lodo ativado 

 

O processo de tratamento biológico inclui a etapa de aclimação inicial do 

lodo biológico da estação da ETE/EEL-USP, sendo que foram utilizados 3 L do 

lodo tal qual e aerou durante 24 h. Após esse período, houve um crescimento 

expressivo da biomassa de lodo ativado atingindo valores de SS e de valor de IVL 

de 3488 mg L-1 e 272 mg g-1, respectivamente.  

Após a aclimação da biomassa e ajuste do pH do sobrenadante do processo 

de precipitação para 7,0, introduziu no reator biológico a seguinte composição do 

reator biológico (béquer de 1000 mL), o lodo (400 mL após sedimentação de 1 h 

de um volume de 1 L) e 600 L de efluente (sobrenadante da precipitação no reator). 

O tempo de detenção hidráulica foi de 8 horas de reação. Durante este 

tempo, as amostras foram coletadas de 4 em 4 h, e analisadas os paramentos 

DQO e COT. As figuras 51 e 52 mostram o sobrenadante antes e após a 
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degradação do processo Biológico, e o Quadro 1 mostra o porcentual de redução 

de DQO e COT. 

Figura 51– Sobrenadante da precipitação 

                            
Fonte: Própria autora 

 

Figura 52– Sobrenadante após o tratamento Biológico 

                                
Fonte: Própria autora 
 

Quadro 1 – Redução de carga orgânica após tratamento biológico 
Reator COT (t=8h) % red COT (t=8h) DQO (t=8h)  % red DQO 

(t=8h) 
1 19 mg L-1 96,19 68 mg L-1 95,53 

Fonte: Própria autora 
 

Observa-se que tanto para COT quanto para DQO, o tratamento Biológico 

do efluente foram eficientes, mas esperava-se um melhor valor no porcentual de 

redução, uma vez que foi utilizado o sobrenadante do processo híbrido com alto 

redução da respectiva carga orgânica (> 99 %). Possivelmente, mostra que alguns 

componentes presentes neste efluente fármaco, mesmo em pequena 

concentração, como por exemplo a presença de antibactericidas e antifugicidas, 

inibiu uma melhor cinética biológica na degradação carbonácea.  

Comparando-se os dois processos, ou seja, o químico e o biológico, o 

processo de ozonização catalítico obteve uma degradação mais significativa da 

matéria orgânica do sobrenadante da precipitação do efluente fármaco. 
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Desta forma o processo hídrico (precipitação / POA) foi mais eficiente para 

a degradação do efluente para que a qualidade do efluente tratado atingisse os 

parâmetros de controle ambientais adequados.  

No tratamento Biológico realizado por lodo ativado, foi utilizado o 

sobrenadante do melhor experimento de precipitação, sendo que esse saiu do 

planejamento realizado para o processo de precipitação (com Borra em 5,0 mL e 

pH= 5,0). 

Ao comparar o processo de POA e tratamento Biológico, o primeiro teve 

maior redução (%) de COT e DQO. Assim o melhor tratamento para o efluente 

fármaco é a combinação (Precipitação/ POA). 

 

5.7.3 Resultados dos ensaios ecotoxicológico com Vibrio fischeri  

 

Para identificar o problema do impacto ambiental de forma mais precisa, 

haveria a necessidade de um grande número de análises, geralmente custosas, o 

que inviabiliza seu uso como única ferramenta para a realização de um 

monitoramento temporal eficiente (BUSS, 2008). Os resultados das análises 

químicas por si só não retratam o impacto ambiental causado pelos poluentes, 

pois não demonstram os efeitos sobre o ecossistema. 

As amostras foram submetidas ao teste Microtox com a bactéria Vibrio 

fischeri utilizando o protocolo 81,9 % teste básico, conforme a Norma Técnica 

L5.227 da Cetesb e as CE50-15 min foram determinadas com auxílio do programa 

computacional Microtox Omni Windows Software. 

No Quadro 2 apresenta a diferença nos resultados obtidos nos testes de 

toxidade para os diferentes processos de tratamento estudados para a 

degradação do efluente em questão. 

 

Quadro 2  – Valores de CE50 para Vibrio fischeri expostos aos diferentes tratamentos  
Efluente / Tratamento CE50 (%) Toxidade 
In natura 8,47 Muito tóxica 
Sobrenadante da 
precipitação 

25,26 Muito tóxica 

POA 76,32 Não tóxica 
Biológico 46,38 Tóxica 

Fonte: Própria autora 
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Observa-se elevada toxidade aguda para o efluente in natura e para os 

processos de tratamento como a precipitação e o Biológico. 

O tratamento POA se mostrou mais eficaz. Esta toxidade está relacionada a 

origem do efluente por tratar-se de um composto recalcitrante e com presença de 

produtos antibactericidas.  O que corrobora com o resultado da DBO, que só foi 

possível a determinação da demanda biológica em função da alta diluição (10000 

vezes). 

Para o processo de precipitação junto com o tratamento de oxidação 

catalítica apresentou a menos toxidade com CE50 de 76,32, possivelmente devido 

à degradação de matérias fármacos do efluente. Segundo Morales (2004), a 

toxidade depende tanto das propriedades químicas do composto, como da sua 

concentração, conforme a duração e frequência de exposição ao agente   tóxico, 

e sua relação com o ciclo de vida do organismo. 

Salienta-se que a toxicidade depende tanto das propriedades químicas do 

composto, como da sua concentração, conforme a duração e frequência de 

exposição ao agente tóxico, e sua relação com o ciclo de vida do organismo 

(MORALES, 2004). 

A alta quantidade de agentes químicos em ambientes aquáticos representa 

um risco aos seres vivos, não existindo, na prática, o que se possa dar 100 % de 

segurança quanto à exposição dos organismos a agentes químicos. 

Para efluentes líquidos essa avaliação é importante pois esses são 

responsáveis por contaminarem os recursos hídricos. 

 

5.8 Avaliação do cultivo da espécie Schinus molle com a presença de 

fertilizante oriundo do resíduo sólido da precipitação química 

 

     No Quadro 3 encontra-se a caracterização analítica do fertilizante. Esse 

fertilizante possui características específicas como alta quantidade de matéria 

orgânica (CO), pH em torno de 7,0, e a presença de cátions básicos (Ca, Mg, K) 

e nutrientes como N e P. Esses são fatores que contribuem para o crescimento da 

espécie e o tornam um fertilizante interessante para o meio agrícola. 
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Quadro 3 – Caracterização química e física do fertilizante 

Parâmetros Unidade Valor 

pH - 7,0  

Al  mg g-1 < 0,001 

Ca  mg g-1 405,85 ± 0,010   

Mg  mg g-1 36,21 ± 0,011   

P  mg g-1 35,96   ± 0,070   

K  mg g-1 111,23   ± 0,012   

Na  mg g-1 16,10 ± 0,005   

N  mg g-1 52,35 ± 0,110   

CO   mg dm-³ 3100 ± 0,10   

Ds  kg dm-3 1,017  ± 0,010   

Fonte: Própria autora 
Nota: CO (C Orgânico),  
          Ds (densidade do solo).  
          Média de 3 repetições 

 
No Quadro 4 encontra-se a caracterização dos diferentes meios de cultivo 

utilizados, tanto na ausência como na presença do fertilizante. 

 
Quadro 4 – Características químicas e físicas do Solo 

Parâmetro Unidade 
Solo 

      Sem Fertilizante Com Fertilizante 

pH - 5,7    7,0  

Al  mg g-1 48,00  ± 0,003 46,50  ± 0,051    

Ca mg g-1 1,043 ± 0,001 84,12   ± 0,015   

Mg mg g-1 < 0,05  36,20 ± 0,010   

P mg g-1 23,20 ± 0,012 28,73   ± 0,013   

K mg g-1 87,80 ± 0,013 96,05   ± 0,031   

V% % 25   ± 0,03 45   ± 0,02   

Na mg g-1 < 0,001 0,013   ± 0,003   

N mg g-1 26,7    61,40   ± 0,010   

CO mg mg-3 36,20 ± 0,010   106,40   ± 0,010   

Ds kg  dm-3 1,217± 0,02 1,204  ± 0,010   

    Fonte: Própria autora. 
    Nota: CO (C Orgânico),  
              Ds (densidade do solo),  
              V% (saturação por bases).  



142 
 

              Média de 3 repetições 
Com a adição do fertilizante, foram detectados vários efeitos benéficos no 

solo. Como por exemplo, o aumento do pH, os cátions trocáveis, na saturação por 

bases e redução no alumínio trocável (Al). Também, houve um considerável 

aumento no CO, que mais do que triplicou, bem como, teve um aumento na 

disponibilidade de P e N para planta depois da adição do fertilizante. Do ponto de 

vista físico, houve uma pequena redução da Ds, o que é também favorável.  

Na Figura 53 é mostrado o aspecto geral das plantas cultivadas no Argissolo 

sem e com fertilizante, aos 30 e 90 dias de cultivo. Na figura 54, é mostrado o 

aspecto geral das plantas cultivadas no solo, sem e com fertilizante após 90 dias. 

Essas figuras mostram que plantas com o fertilizante tiveram um comprimento 

maior em relação às sem fertilizante, essas obtiveram um maior crescimento 

dentre as cultivadas. 

 
Figura 53 – Desenvolvimento das plantas cultivadas no Argissolo aos 30, 60 e 90 dias de cultivo.  

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Própria autora 
Nota: A -Sem aplicação do fertilizante.  
         B- Com aplicação do fertilizante. 

 
Figura 54 – Desenvolvimento das plantas cultivadas no Argissolo após 90 dias, sem e com a 

presença de fertilizante 

 
Fonte: Própria autora 
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     No Quadro 5 encontra-se a caracterização das plantas com e sem fertilizante 

ao final do período de crescimento de 90 dias. 

 

Quadro 5 – Caracterização das plantas com e sem fertilizantes após 90 dias de crescimento  

Característica Unidade  Plantas  

  Sem Fertilizante Com 
Fertilizante 
(0,20 g/Kg) 

Com 
Fertilizante 
(0,40 g/Kg) 

Al   mg g-1 0,018  ± 0,06    0,02 ± 0,021   0,03± 0,005     

Ca   mg g-1  0,076 ± 0,011   70,5 ± 0,023   160,5± 0,051     

Mg   mg g-1 0,361 ± 0,021   3,2± 0,021 5,30± 0,022     

P  mg g-1  0,89 ± 0,009  25,5 ± 0,019   31,1± 0,012     

K   mg g-1  17,02  ± 0,012   32,5± 0,015  36,6± 0,040     

Na   mg dm-3  < 0,001 15± 0,02  30,0 ± 0,014 

N   mg g-1  12   ± 0,02 29,3± 0,010   55,4± 0,013     

CO   mg dm-3 201,2   ± 0,011   497± 0,015   638,35 ± 0,2  

Compr.  Mm 97,1 ± 0,013   7,5± 0,011  151,6 ± 0,21  

M. Seca G 4,2   ± 0,002   5,1± 0,020   6,2± 0,010     

  Fonte: Próprio autor 
  Nota: CO (carbono orgânico).  
            Média de 3 repetições. 

 

As plantas absorveram os nutrientes disponíveis no solo sendo que as que 

foram cultivadas com a presença do fertilizante apresentou um resultado melhor 

em relação aos nutrientes encontrados na outras plantas. Esses parâmetros 

medidos foram C, N e P. Sendo que esses nutrientes são importantes para o 

crescimento da espécie nesse período. De acordo com as análises, observa-se 

que houve uma absorção maior pelas plantas com o fertilizante, além de seu 

comprimento final ser maior do que da planta sem o fertilizante.    

 

5.8.1 Significância dos fatores para o planejamento de experimentos 

referente ao cultivo da espécie Schinus molle 

 

     Os fatores são analisados quanto a sua significância por meio do gráfico de 

Pareto, nesse os fatores que cruzam a linha de referência apresentam 

significância. Na Figura 55 (onde A é o tempo, e B é quantidade de fertilizante), é 

possível notar que o fator determinante para esse planejamento de experimento é 

a quantidade de fertilizante, sendo que as plantas com fertilizante teve um 

crescimento maior no mesmo intervalo de tempo. 
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Figura 55 – Gráfico de Pareto para variável resposta porcentagem crescimento da espécie 
Schinus molle  

 
Fonte: Própria autora 

 

 A Tabela 29 apresenta a análise de variância para a porcentagem de 

crescimento da espécie Schinus molle. 

 

Tabela 29 -– Análise de variância para a variável resposta porcentagem de crescimento  

 
Fonte 

 
Grau de 

Liberdade 
(GL) 

Soma 
Sequencial 

dos 
Quadrados 

(SSQ) 

Soma dos 
Quadrados 

Ajustada 

Quadrados 
Médios 

(SSQ/GL) 
F P 

Efeitos 
Principais 

 2 3600,0 3600,0 1530,0 3,35 0,142 

A  1 986,0 986,0 986,0 5,20 0,077 
B  1 2074,0 2074,0 2074,0 5,05 0,057 

Curvatura  1 126,56 126,56 126,56 0,43 0,558 
Erro Residual  4 1176,0 1176,0 294,0   

Erro Puro  4 1176,0 1176,0 294,0   
Total  7 4363,0     

Fonte: Própria autora 
Nota: Para os fatores tempo de crescimento(A) e quantidade de fertilizante (B). 

 

A Tabela ANOVA indica que o fator B (quantidade de fertilizante) é 

significativo para o crescimento da espécie Schinus molle. Para o gráfico de 

Pareto também é o fator B o fator mais significativo. 

De acordo com o planejamento foi proposto um modelo estatístico que 

mostre o comportamento do crescimento da espécie.  
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A Equação 65 representa a modelagem codificada obtida, tendo como fator 

de resposta o percentual de crescimento da planta.  

 

 % Crescimento. = 84 + 0,016. A + 11,22 B + 0,002.A.B (65) 

   

                 Em que:  

           A: nível do fator A (tempo em dia);  

           B: nível do fator B (concentração de Fertilizante);  

              
Esse modelo matemático não demonstra indícios de falta de ajuste e 

apresenta um R2 igual 87,73 % das variações em torno da média.  

Desta forma, a otimização das variáveis é feita nos níveis máximos (+1) 

selecionados pela análise estatística, os quais foram o tempo (90 dias) e 

concentração de fertilizante (0,4 g Kg-1) obtendo-se teoricamente 13,50 cm de 

crescimento o que equivale a 90% do crescimento estimado.  

  

5.9 Avaliação dos parâmetros após a combinação de tratamentos de 

precipitação química e ozonização catalítica para o efluente farmacêutico 

 
  Para as caracterizações analíticas após ao tratamentos com combinações 

de processos, os experimentos foram avaliados em função de COT e DQO.  

As determinações espectrométricas dos elementos metálicos presentes no 

efluente in natura e após o tratamento químico (POA), estão apresentados no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Caracterização dos metais presentes no efluente in natura e após tratamento 
combinado (precipitação- química e POA) 

 

Fonte: Própria Autora 

 

Após o processamento Oxidativos catalítico o parâmetro Fe2+ obteve uma 

concentração de 0,3 mg L-1 que está dentro da legislação no estado de São Paulo. 

Outros elementos como Na apresentaram uma redução total e se encontram 

dentro do permitido pelas legislações ambientais. 

  

Parâmetro 

Valores Médio 
Do (Efluente 

Tratado) 

Valores 
Médios 

(Efluente 
Bruto) 

CETESB 
D.E. 8.468/5 

Artigo 18 

CONAMA 
430/11 

Artigo 16 

Alumínio (mg L-1) < 0,001 < 0,001 - - 

Arsênio (mg L-1)       < 0,005    < 0,005 0,20 0,50 

Bário (mg L-1) < 0,005 < 0,005 5,00 5,00 

Boro (mg L-1)       < 0,010     < 0,010 5,00 5,00 

Cádmio (mg L-1)       < 0,005     < 0,005 0,20 0,20 

Cálcio (mg L-1)   < 0,001   < 0,001 - - 

Chumbo (mg L-1) < 0,005 < 0,005 0,50 0,50 

Cobre (mg L-1) < 0,005 < 0,005 1,00 1,00 

Cromo total (mg 
L-1) 

< 0,001 < 0,001 5,00 1,10 

Estanho (mg L-1) < 0,010 < 0,010 4,00 4,00 

Ferro Total (mg 
L-1) 

0,3 353,0 15,0 15,0 

Magnésio (mg L-

1) 
< 0,001 < 0,001 - - 

Manganês (mg 
L-1) 

< 0,001 < 0,001 1,00 1,00 

Mercúrio (mg L-1) <0,0001 <0,0001 0,01 0,01 

Níquel (mg L-1) < 0,005 < 0,005 2,00 2,00 

Prata (mg L-1) < 0,015 < 0,015 0,02 0,10 

Selênio (mg L-1) < 0,10 < 0,10 0,02 0,30 

Sódio (mg L-1) < 0,005 2830,0 5,00 5,00 

Zinco (mg L-1) < 0,005 21,8 - - 
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Quadro 7 – Resultados das análises físico-químicas no efluente in natura e após tratamento 

combinado (precipitação e POA) 

Parâmetro 

 
Valores 
Médios 

(Efluente 
tratado) 

 
     Valores 

Médios 
(Efluent
e Bruto) 

CETESB 
D.E. 8.468/5 

Artigo 18 

CONAM
A 

430/11 
Artigo 

16 
Cor Verdadeira (mg 
Pt-Co L-1) 

< 0,01 400,0 - - 

COT (g L-1) 0,002 3100 - - 

DBO (g O2 L-1) 0,004 2800 

60 ou 
ainda 

remoção de 
80% 

Remoção 
de 

60 % 

DQO (g 
O2 L-1) 
Fenol (mg 
L-1) 

0,0028 
0,04 

3200 
119,0 

- 
0,5 

- 
0,5 

N-NH3 
(mg L-1) 
N-org 
(mg L-1) 

< 0,01 
< 0,01 

< 0,01 
35,5 

- 
- 

20 
- 

Óleos e graxas (mg L-

1) 
< 0,05 < 0,05 100 70[1] 

P (mg L-1) 0,01 0,062 - 0,02 

pH 6,0 6,0 5,0 - 9,0 5,0– 9,0 

Sólidos Totais (mg L-1) 0,28 627,7 - - 

Sólidos Totais Fixos 
(mg L-1) 

0,28 1,8 - - 

Sólidos Totais Voláteis 
(mgL-1) 

< 0,01 4,53 - - 

Surfatantes (mg L-1) < 0,01 0,012 - - 

Turbidez (NTU) < 0,01 749 - - 

Fonte: Própria autora 
 

O Quadro 7 apresenta os resultados analíticos de parâmetros orgânicos e 

inorgânicos diversos, utilizados na caracterização do efluente fármaco após o 

tratamentos combinado (Precipitação/POA). 

A legislação do Estado de São Paulo e Federal não apresenta um valor 

específico de DQO para descarte de efluentes nos corpos receptores. Entretanto, 

recomenda-se o valor de DBO < 60 mg L-1 ou a eficiência mínima de redução nos 

processos de tratamento de no mínimo 80 %, e ambos os parâmetros foram 

atingidos após o tratamento combinado de precipitação e POA. 

De modo geral em ambos os tratamentos os parâmetros (COT e DQO), o 

tratamento combinado (Precipitação/POA) foi efetivo e atingiu 99,9% de redução 
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de COT e DQO. Para DBO5, observa-se que o tratamento Biológico atingiu 94 %, 

porém o tratamento (Precipitação/ POA) atingiu 99%.  

Outro parâmetro a ser analisado é segundo a CONAMA. A relação 

DBO5/DQO > 0,4 é característica do efluente biodegradável. Desta forma observe-

se que para o tratamento (Precipitação/ POA) diminuiu a biodegradabilidade do 

efluente de 1,05 para 0,98, porém trata-se de um efluente com presença de 

fármacos os quais acabam deteriorando os micro-organismos, e sabe-se que o 

efluente in natura não é tratável biologicamente, devido a sua toxidade. 

Os resultados para a cor mostrou-se bastante satisfatório, visto que 

apresentou uma redução de 99,1 % de remoção de cor do efluente in natura para 

o tratado pelo processo (Precipitação/ POA). O nitrogênio orgânico teve um 

percentual de redução comparado com o efluente in natura após o tratamento 

(precipitação e POA) com valor de 99,9 %. 

Os resultados de sólidos totais e voláteis apresentaram uma % de redução 

de 99,9%. É importante destacar-se em relação a esse parâmetro que após o 

tratamento com POA há um aumento devido à alta concentração de ácido (H2SO4) 

e catalizador (FeSO4.7H2O) adicionados no processo POA, na qual aumenta a 

concentração dos sólidos fixos.  

Os parâmetros como fósforo total, surfatantes apresentaram redução de 

mais de 99 % do efluente in natura para o efluente tratado (precipitação / POA). O 

que comprova a degradação do efluente pois esse quando in natura apresenta em 

sua composição uma pequena concentração de surfatantes. 

Esse efluente é formado por xarope composto por fármacos o que o torna 

uma material de difícil degradação, devido alto índice de matéria orgânica. Após 

sua caracterização físico- química no final dos processos (precipitação / POA) 

observou-se que ouve uma queda de 99% no índice de turbidez sendo que após 

ser realizada o processo (Precipitação/ POA) esse índice passou de 749 NTU para 

0,1 NTU. Outros parâmetros como Fenol também foi reduzido mais de 99%. 
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5.10 Avaliação econômica do processo de precipitação seguido da 
Ozonização Catalítica e Fenton 
 

A avaliação econômica (consumo de energia e de reagentes) do processo 

de tratamento do efluente, pelo procedimento de precipitação-química, seguindo 

a matriz fatorial fracionada 23-1, foi realizada levando em consideração o processo 

físico-químico o qual foi realizada com a precipitação da sacarose seguido do 

processo químico (POA). 

No processo combinado (Precipitação/ POA) foi contabilizado o preço dos 

reagentes esses descritos no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Custo dos reagentes usados no processo combinado (Precipitação/ POA), 
considerando-se um volume de 1L de efluente farmacêutico 

Processos 
 Precipitação POA Custo 

Total 
Reagentes R$ R$ R$ 

H2SO4 
(98%) 

0,0190 0,0160 0,0350 

NaOH 
(98%) 

0,0170 0,0140 0,0310 

Polímero 0,002 0,0 0,0020 
FeSO4. 7 

H2O (99%) 
0,0 0,0268 0,0268 

H2O2 (30%) 0,0 0,0041 0,0041 
Total   0,0989 

Fonte: Própria autora 
 

           No processo combinado (Precipitação/ POA) foram utilizados os 

equipamentos descritos na Tabela 38 os quais consomem energia. O valor do 

consumo de energia estimado dos equipamentos foi determinado de forma 

experimental, sendo considerado o tempo de 3 horas de reação e utilizado para 

essa medição experimental o equipamento medidor de potência da marca ICEL, 

modelo ME-2500 (220V e 60 Hz), com Certificado de Conformidade m 

201111011512. O Quadro 9 apresenta os valores determinados de energia para 

os equipamentos utilizados durante o tempo de reação. 
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Quadro 9 – Quantidade de energia consumida no processo de Precipitação e Ozonização 
Catalítica, para os experimentos a volume de 1L de efluente farmacêutico para 3 horas de reação 

Processos 
 Precipitação POA Custo 

Total 
Equipamentos KWh R$ KWh R$ R$ 

Bomba 
Peristáltica 

0,0 0,0 0,045 0,0070 0,021 

Bomba de 
Pulso 

0,0 0,0 0,030 0,0040 0,012 

Compressor 0,0 0,0 0,640 0,0972 0,3160 
Ozonizador 0,0 0,0 0,120 0,0280 0,0840 

pHmetro 0,003 0,0010 0,003 0,0010 0,0060 
Placa de 
agitação 

0,020 0,0108 0,0 0,0 0,0108 

Total     0,449 
Fonte: Própria autora 

 

  Após essa análise é possível observar que o compressor é o componente 

que consome maior quantidade de energia, visto que este é usado em todo 

processo, no Quadro 4 foi estimado o custo para 3 horas de reação sendo o custo 

total de R$ 0,449 por litro de efluente usado. 

  Na Tabela 38 é apresentado o custo dos aparelhos para o processo de 

precipitação e POA para 1 L. 

Ao analisar as Tabelas 37 e 38 observa-se que o processo combinado 

(Precipitação/ POA) apresenta um baixo custo para o tratamento do efluente 

desde o processo de precipitação até o tratamento de ozonização catalítica para 

o sobrenadante. O custo de todo o processo totalizou em R$ 0,56 por litro de 

efluente tratado. Esse custo é quatro vezes menor do que o pago pela indústria 

para incinerar o efluente em questão, sendo que além do custo o processo todo 

traz mais vantagens ao meio ambiente, pois a degradação foi de 99,98 % em 

relação a carga carbonácea do efluente bruto. 

Em função do custo benefício do processo aliado as qualidades do efluente 

final o processo combinado (Precipitação/ POA) tem viabilidade financeira e 

apresenta um efluente final que não degrada o meio ambiente. 
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     6 CONCLUSÕES 
 

O efluente farmacêutico possui uma composição complexa com alta 

concentração de compostos orgânicos. Mesmo possuindo características 

biodegradáveis, o efluente apresenta em sua composição compostos qualitativos 

e quantitativos que impedem o tratamento biológico. Desta forma, torna-se 

necessário um tratamento híbrido sequencial como físico-químico (floculação e 

precipitação), químico oxidativo (POA) e biológico (lodo ativado). 

O tratamento proposto neste trabalho apresentou resultados significativos na 

remoção da matéria orgânica do efluente. O planejamento de experimentos onde 

foi realizada a precipitação do açúcar (com os fatores polímero, borra e pH), 

seguido por um planejamento para o tratamento do sobrenadante com o ozônio, 

ferro e peróxido com pH igual a 3,0 indicou que os fatores estudados foram 

significativos na remoção de carga orgânica, apresentando para o melhor 

experimento, remoção maior que 99 % de COT e DQO. 

Para análise de toxidade após o tratamento hibrido (Precipitação/POA) 

apresentou baixa toxidade com CE50% de 76,32 (acima de 50), porém essa 

análise apenas não é absoluta no sentido aos impacto ambiental se descartado 

nas águas superficiais. 

Ao realizar o tratamento hibrido (Precipitação/POA) obteve uma significativa 

redução da concentração de COT e DQO; entre outras características físicas e 

químicas, faz com que o produto tratado tenha possibilidade de descarte. Após 

ser realizada a análise de custo, onde esse tratamento híbrido teve um custo de 

R$ 0,56 por litro, comprovou-se a viabilidade financeira do mesmo.  

Aliando-se ao ciclo completo de processo (“resíduo mínimo”), contemplando-

se todos os conceitos de conscientização ambiental, testes para o reuso do 

resíduo sólido da precipitação, mostrou-se resultados significativos para ser usado 

como fertilizante para a espécie Schinus molle, visto que, com a aplicação deste 

resíduo ao solo melhorou aspectos qualitativos e quantitativos, na avaliação dos 

teores de C, N, P, K, Mg2+, Ca2+, pH e diminuição no teor de Al3+. A aplicação do 

fertilizante também foi benéfica ao diminuir a densidade do solo. 

 Dessa maneira a conscientização ambiental deve ser mais intensa pelos 

órgão fiscalizadores pois o descarte em águas superficiais deve ser mais rígido, 
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mesmo obtendo-se reduções com valores maiores do que 99,9 %, para se 

controlar de forma plena o que é rejeitado em rios e mares. 
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                         ANEXO A – ARTIGO 18 CETESB 
  

Artigo 18 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

lançados, direta ou indiretamente, nas coleções de água, desde que obedeçam 

às seguintes condições:  

I - pH entre 5,0 e 9,0;  

II - temperatura inferior a 40ºC;  

III - materiais sedimentáveis até 1,0 mL/L, em teste de uma hora 
em "cone imhoff";  

IV - substâncias solúveis em hexana até 100 mg/L;  

V - DBO 5 dias, 20ºC no máximo de 60 mg/L. Este limite somente 

poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 

tratamento de águas residuárias que reduza a carga poluidora 

em termos de DBO 5 dias, 20°C do despejo em no mínimo 80%;  

VI - concentrações máximas dos seguintes parâmetros:  

a) Arsênico - 0,2 mg/L;  

b) Bário - 5,0 mg/L;  

c) Boro - 5,0 mg/L;  

d) Cádmio - 0,2 mg/L;  

e) Chumbo - 0,5 mg/L;  

f) Cianeto - 0,2 mg/L;  

g) Cobre - 1,0 mg/L;  

h) Cromo hexavalente - 0,1 mg/L;  

i) Cromo total - 5,0 mg/L;  

j) Estanho - 4,0 mg/L;  

k) Fenol - 0,5 mg/L;  

l) Ferro solúvel - (Fe2+) - 15,0 mg/L;  

m) Fluoretos - 10,0 mg/L;  

n) Manganês solúvel - (Mn2+) - 1,0 mg/L;  

o) Mercúrio - 0,01 mg/L;  

p) Níquel - 2,0 mg/L;  

q) Prata - 0,02 mg/L;  

r) Selênio - 0,02 mg/L;  
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s) Zinco - 5,0 mg/L.  

VII - outras substâncias, potencialmente prejudiciais, em concentrações 

máximas a serem fixadas, para cada caso, a critério da CETESB;  

VIII - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão 

média diária.  

§ 1º - Além de obedecerem aos limites deste artigo, os efluentes não 

poderão conferir ao corpo receptor características em desacordo com o 

enquadramento do mesmo, na Classificação das Águas.  

§ 2º - Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes despejos 

ou emissões individualizadas, os limites constantes desta regulamentação 

aplicar-se-ão a cada um destes, ou ao conjunto após a mistura, a critério da 

CETESB.  

§ 3º - Em caso de efluente com mais de uma substância potencialmente 

prejudicial, a CETESB poderá reduzir os respectivos limites individuais, na 

proporção do número de substâncias presentes.  

§ 4º - Resguardados os padrões de qualidade do corpo receptor, a 

CETESB poderá autorizar o lançamento com base em estudos de impacto 

ambiental, realizada pela entidade responsável pela emissão, fixando o tipo de 

tratamento e as condições desse lançamento.  
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               ANEXO B – RESOLUÇÃO CONAMA 430/11  
 

Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes 
  

Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e 

padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:  

I - condições de lançamento de efluentes:  

     a) pH entre 5 a 9;  

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura 
do  

corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone 

Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação 

seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar 

virtualmente ausentes;  

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão 

média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos 

permitidos pela autoridade competente;  

e) óleos e graxas:  

1. óleos minerais: até 20 mg/L;  

2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;  

f) ausência de materiais flutuantes; e  

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção 

mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no 

caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que 

comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor;  

II - Padrões de lançamento de efluentes: Parâmetros inorgânicos:  

Arsênico - 0,5 mg/L;  

Bário - 5,0 mg/L;  

Boro - 5,0 mg/L;  

Cádmio - 0,2 mg/L;  

Chumbo - 0,5 mg/L;  
Cianeto total - 1,0 mg/L;  

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) - 0,2 mg/L;  
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Cobre - 1,0 mg/L;  

Cromo hexavalente - 0,1 mg/L;  

Cromo trivalente - 1,0 mg/L;  

Estanho - 4,0 mg/L;  

Ferro dissolvido - 15,0 mg/L;  

Fluoreto - 10,0 mg/L;  

Manganês solúvel - (Mn2+) - 1,0 mg/L;  

Mercúrio - 0,01 mg/L;  

Níquel - 2,0 mg/L;  

Nitrogênio amoniacal total - 20,0 mg/L;  

Prata - 0,10 mg/L;  

Selênio - 0,30 mg/L;  

Sulfeto - 1,0 mg/L; Zinco 

- 5,0 mg/L.  

  

Parâmetros orgânicos:  

Benzeno – 1,2 mg/L;  

Clorofórmio - 1,0 mg/L;  

Dicloroeteno - 1,0 mg/L;  

Estireno - 0,07 mg/L;  

Etilbenzeno - 0,84 mg/L;  

Fenóis (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) - 0,5 mg/L;  

Tetracloreto de carbono - 1,0 mg/L;  

Tricloroeteno - 1,0 mg/L;  

Tolueno - 1,2 mg/L; Xileno 

- 1,6 mg/L.  

§ 1º Os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos 

sólidos de qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos 

neste artigo.  

§ 2º Os efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos 

sanitários devem atender às condições e padrões específicos definidos na 

Seção III desta Resolução.  
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§ 3º Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às 

exigências estabelecidas na Seção III desta Resolução, desde que atendidas as 

normas sanitárias específicas vigentes, podendo:  

I - ser lançados em rede coletora de esgotos sanitários conectada 

a estação de tratamento, atendendo às normas e diretrizes da operadora 

do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitários;  

II - ser lançados diretamente após tratamento especial.  
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ANEXO C – Determinação de Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
Alto teor (200 – 2000 mg L-1 O2) (Standart Methods)  

  

Preparação dos reagentes:  

Dicromato de potássio (K2Cr2O7) – primeiramente secou-se uma quantia 

do sal na estufa à 103 ºC por 2 horas, em seguida, condicionou-o em dessecador 

por 1 hora. Em um béquer de vidro de 50 mL, limpo e seco, com o uso de uma 

balança analítica e com base na pureza pesou-se 4,9139 g, para o preparo de 

K2Cr2O7 1,0 eq L-1. A massa pesada do béquer foi transferida quantitativamente 

para um balão volumétrico de vidro de 100 mL. As soluções foram 

homogeneizadas e estocadas em frasco âmbar, devido à fotodegradabilidade 

do dicromato.  

  

Sulfato ácido de prata (H2SO4/Ag2SO4) – Em um béquer de 50 mL, já 

limpo e seco, com o uso de uma balança analítica e com base na pureza pesou-

se 6,8367 g de sulfato de prata (Ag2SO4). A massa foi transferida para um frasco 

âmbar contendo 1,0 L ácido sulfúrico (H2SO4 98 % m/m) e, como a dissolução é 

lenta, convêm deixar em repouso por no mínimo 24 horas para que ocorra a 

solubilização total do sal de prata. A solução foi estocada em frasco âmbar.  

  

Preparo da solução padrão:  

Na determinação da curva de calibração do método, foi utilizada uma 

solução padrão de biftalato de potássio (BFK). A reação química e o cálculo da 

massa do padrão estão descritos a seguir:  

2 KC8H5O4 + 10 K2Cr2O7 +41 H2SO4 Ag+→calor16 Co2 +10Cr2(SO4)3 + 46 H2O +11 K2SO4 

 

  

  

                
  

  

Solução padrão de biftalato de potássio (BFK) – primeiramente secou-se 

uma quantia do sal na estufa à 103ºC por 1 hora, em seguida, condicionou-o em 
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dessecador por 1 hora. Em um béquer de vidro de 50 mL, limpo e seco, com o 

uso de uma balança analítica pesou-se 1,5962 g do sal, proveniente do 

dessecador, para o padrão de 1596,2 mg L-1 de BFK. A massa pesada do 

béquer foi transferida quantitativamente para um balão volumétrico de vidro de 

1000 mL.  

  

Controle de interferentes:  

Sulfato de mercúrio – Os íons mercúrio (Hg2+) proveniente do sal foi 

utilizado para o controle das interferências do cloreto. A interferência dos íons 

cloreto e a eliminação da mesma estão descritas nas reações a seguir:  

6 Cl- + Cr2O72- + 14H+ → 3Cl2 + 2Cr3+ + 7 H2O 

2Cl- + Hg2+ → HgCl2 

  

Procedimento de digestão:  

A metodologia analítica para padrões ou amostras é realizada por uma 

adição sequencial de reagentes. Aos tubos de digestão foram adicionados 40 

mg de sulfato de mercúrio (HgSO4 PA), 2,5 mL da solução de sulfato ácido de 

prata (H2SO4/Ag2SO4), 0,5 mL da solução de dicromato de potássio 1,0 Eq L-1, 

0,3 mL de água deionizada e, por último, 2,0 mL da amostra/padrões. A mistura 

foi aquecida a 150 ºC por 2 horas, em bloco digestor. Após condicionamento à 

temperatura ambiente, realizou-se as medidas espectrofotométricas de cada 

tubo a 620 nm.  

  

Dados para curva analítica:  

Cálculo da diluição do BFK na amostra inserida ao tubo da DQO alto teor:  

 
Camostra = 200,92 mg L−1 O2  
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Assim, foi possível determinar as concentrações de O2 a ser expressas 

de acordo com os volumes adicionados efetuando o cálculo das respectivas 

diluições amostrais com água, conforme a Tabela C1.  

Tabela C1 – Volume adicionado de padrão de biftalato, concentração do padrão de 
biftalato de potássio e equivalência química de oxigênio utilizados na curva analítica.  

 
(*)  excluído.    

Os dados da Tabela C1 foram linearizados para a obtenção da curva 

analítica para realização de medidas no espectrofotômetro. A Figura C1 

apresenta o gráfico com a linha de tendência, a equação e a correlação obtida.  

Figura C12000 mg L-1 de O Curva analítica de DQO alto teor compreendido entre 

0 a 2.  
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Fonte: (FERREIRA, 2015) 
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ANEXO D – Determinação de Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
Baixo teor (0 – 200 mg L-1 O2) (Standart Methods)  

  

Preparação dos reagentes:  

Dicromato de potássio (K2Cr2O7) – primeiramente secou-se uma quantia 

do sal na estufa à 103ºC por 2 horas, em seguida, condicionou-o em dessecador 

por 1 hora. Em um béquer de vidro de 50 mL, limpo e seco, com o uso de uma 

balança analítica e com base na pureza pesou-se 0,4914 g, para o preparo de 

K2Cr2O7 0,1 Eq L-1. A massa pesada do béquer foi transferida quantitativamente 

para um balão volumétrico de vidro de 100 mL. As soluções foram 

homogeneizadas e estocadas em frasco âmbar, devido à fotodegradabilidade 

do dicromato.  

  

Sulfato ácido de prata (H2SO4/Ag2SO4) – Em um béquer de 50 mL, já 

limpo e seco, com o uso de uma balança analítica e com base na pureza pesou-

se 6,8367 g de sulfato de prata (Ag2SO4). A massa foi transferida para um frasco 

âmbar contendo 1,0 L ácido sulfúrico (H2SO4 98 % m/m) e, como a dissolução é 

lenta, convêm deixar em repouso por no mínimo 24 horas para que ocorra a 

solubilização total do sal de prata. A solução foi estocada em frasco âmbar.  

  

Preparo da solução padrão:  

Na determinação da curva de calibração do método, foi utilizada uma 

solução padrão de biftalato de potássio (BFK). A reação química e o cálculo da 

massa do padrão estão descritos a seguir:  

2KC8H5O4 + 10 K2Cr2O7 + 41 H2SO4 Ag+→calor 16 CO2 + 10 Cr2(SO4)3 +46H2O + 11 

K2SO4 
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Solução padrão de biftalato de potássio (BFK) – primeiramente secou-se 

uma quantia do sal na estufa à 103ºC por 1 hora, em seguida, condicionou-o em 

dessecador por 1 hora. Em um béquer de vidro de 50 mL, limpo e seco, com o 

uso de uma balança analítica pesou-se 0,1596 g do sal, proveniente do 

dessecador, para o padrão de 159,62 mg L-1 de BFK. A massa pesada do béquer 

foi transferida quantitativamente para um balão volumétrico de vidro de 1000 mL.  

  

Controle de interferentes:  

Sulfato de mercúrio – Os íons mercúrio (Hg2+) proveniente do sal foi 

utilizado para o controle das interferências do cloreto. A interferência dos íons 

cloreto e a eliminação da mesma estão descritas nas reações a seguir:  

6 Cl- + Cr2O7 2- + 14 H+ → 3 Cl2 + 2Cr3+ + 7 H2O 

2 Cl- + Hg2+ → HgCl2 

 

Procedimento de digestão:  

A metodologia analítica para padrões ou amostras é realizada por uma 

adição sequencial de reagentes. Aos tubos de digestão foram adicionados 40 

mg de sulfato de mercúrio (HgSO4 PA), 2,5 mL da solução de sulfato ácido de 

prata (H2SO4/Ag2SO4), 0,5 mL da solução de dicromato de potássio 0,1 Eq L-1, 

0,3 mL de água deionizada e, por último, 2,0 mL da amostra/padrões. A mistura 

foi aquecida a 150 ºC por 2 horas, em bloco digestor. Após condicionamento à 

temperatura ambiente, realizou-se as medidas espectrofotométricas de cada 

tubo a 420 nm.  

  

Dados para curva analítica:  

Cálculo da diluição do BFK na amostra inserida ao tubo da DQO baixo teor:  

 
  
O comportamento da curva analítica de DQO baixo teor ocorre através de 

absorbâncias decrescentes, pois são determinadas as quantidades de íons 
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cromatos restantes (Cr+6) de cor laranja, onde a absorbância máxima situa-se 

em 420 nm. Como o ponto referencial (branco) possui uma absorbância maior 

que os demais pontos amostrais da curva, a absorbância obtida é negativa, por 

isso o gráfico no quarto quadrante conforme Figura D1.  

   

Tabela D1 – Volume adicionado de padrão de biftalato, concentração do padrão de 
biftalato de potássio e equivalência química de oxigênio utilizados na curva analítica.  

Nº  
Volume (mL)  
Biftalato de 

Potássio  
H2O  

Concentração 
(mg L-1 O2)  

Absorbância  
  

Diferença 
Absorbância  

 
0  
1  

0,0  
0,1  

2,0  
1,9  

-  
10,00  

0,497  
0,469  

0,497  
-0,028  

2  
3  

0,2  
0,3  

1,8  
1,7  

20,01  
30,01  

0,456  
0,421  

-0,041  
-0,076  

4  0,4  1,6  40,02  0,368  -0,129  
5  0,5  1,5  50,02  0,353  -0,144  
6  0,6  1,4  60,03  0,338  -0,159  
7  
8  

0,7  
0,8  

1,3  
1,2  

70,03  
80,04  

0,314  
0,312  

-0,183  
-0,185  

9  
10  

0,9  
1,0  

1,1  
1,0  

90,04  
100,05  

0,307  
0,282  

-0,190  
-0,215  

11  
12  

1,1  
1,2  

0,9  
0,8  

110,05  
120,06  

0,273  
0,224  

-0,224  
-0,273  

13  1,3  0,7  130,06  0,204  -0,293  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

1,4  
1,5  
1,6  
1,7  
1,8  
1,9  
2,0  

0,6  
0,5  
0,4  
0,3  
0,2  
0,1  
0,0  

140,06  
150,07  
160,07  
170,08  
180,08  
190,09  
200,09  

0,189  
0,171  
0,132  
0,128  
0,111  
0,078  
0,064  

-0,308  
-0,326  
-0,365  
-0,369  
-0,386  
-0,419  
-0,433  

  

Os dados da Tabela D1 foram linearizados para a obtenção da curva 

analítica para realização de medidas no espectrofotômetro. A Figura D1 

apresenta o gráfico com a linha de tendência, a equação e a correlação obtida. 

Figura D1 – Curva analítica de DQO baixo teor compreendido entre 0 a  200 mg 
L-1 de O2.  
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Fonte: (FERREIRA, 2015) 
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ANEXO E – Determinação de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  
  

Aferição da solução padrão de Na2S2O3 0,025 Eq L-1:  

A padronização das soluções de tiossulfato pode ser feita com iodato de 

potássio, dicromato de potássio, cobre e iodo como padrões primários, ou com 

permanganato de potássio ou sulfato de cério (IV) como padrões secundários. 

Dentre estas, o dicromato de potássio é reduzido facilmente por uma solução 

ácida de iodeto de potássio, liberando iodo quantitativamente. Desta forma, a 

aferição do padrão secundário Na2S2O3 0,025 Eq L-1 foi feita por iodimetria 

clássica, utilizando-se como padrão primário K2Cr2O7 1,00 Eq L-1, segundo as 

reações por oxidação-redução, mostradas nas Equações a seguir (VOGEL, 

1981).  

K2Cr2O7 + 6KI + 14 HCl → 8 KCl + CrCl3 + 7 H2O + 3I2 

2 Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 +NaI 

 

Procedimento de Aferição pelo processo indireto:  

Em um Erlenmeyer de vidro com boca esmerilhada e com tampa com 

capacidade para 500 mL, adicionou-se 20,0 mL da solução de dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) – 1,0 Eq L-1, medidos com o auxílio de uma pipeta volumétrica 

de vidro de mesma capacidade, devidamente rinçada com a solução a ser 

medida. Em seguida, adicionou 50 mL de solução de iodeto de potássio 6 % 

(m/v) e igual volume de solução de bicarbonato de sódio 4 % (m/v), ambos com 

o auxílio de uma proveta graduada de vidro de 50 mL. Homogeneizou-se a 

solução e adicionou 5 mL de ácido clorídrico concentrado, com uma pipeta 

graduada de vidro. Tampou o Erlenmeyer, sendo o mesmo colocado na 

ausência de luz (dentro de um armário) por 10 minutos, de modo que a reação 

possa se processar adequadamente no escuro. Neste intervalo, pegou-se uma 

bureta de vidro com capacidade para 50,00 mL e rinçou com a solução do padrão 

secundário de Na2S2O3 ~ 0,025 Eq L-1 e completou e aferiu o menisco.  

Após o tempo necessário para processar a reação, completou o volume da 

solução resultante com água destilada até 300 mL, homogeneizando-se 

adequadamente. Em seguida, procedeu a titulação, sob vigorosa agitação, até que 

a coloração da solução passou de castanho-escuro para levemente amarelo. 
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Neste momento, interrompeu a titulação e adicionou 2 mL de solução indicadora 

de goma de amido. Após a adição do indicador, a solução adquiriu uma tonalidade 

azul-escura, devido à formação do complexo solúvel [I2/amilose]. Continuou a 

titulação, até que a coloração da solução passou de azul-escuro para levemente 

esverdeado, registrando, desta forma, o ponto final da titulação. Repetiu este 

mesmo experimento por mais duas vezes para melhor precisão do resultado. Pela 

equivalência química, determinou-se o fator de correção da solução de Na2S2O3, 

como mostra a seguir.  

 (Ne)dicromato = (Ne)tiossulfato  

 (N. V. f)dicromato = (N. V. f)tiossulfato  

  

Preparação e condicionamento da água de diluição:  

Dez (10) litros de água deionizada em um barrilete plástico foram aerados 

de forma intensa, mecanicamente, através de bomba de ar comprimido, provido 

de filtro de ar, por um período de 3 horas. Em seguida, deixou-se repousar por 

1 hora a 20 ºC (dentro da incubadora).  

 

Preparação da solução contendo os nutrientes:  

Após o repouso, adicionou-se à água destilada aerada, 1,0 mL das 

soluções de cloreto férrico (0,25 mg L-1), cloreto de cálcio (36,42 mg L-1), sulfato 

de magnésio (22,5 mg L-1) e tampão fosfato pH 7,2 (KH2PO4 / K2HPO4 / Na2HPO4 

/ NH4Cl) para cada litro de água. Para a homogeneização da solução, agitou-se 

levemente, evitando-se a formação de bolhas de ar. Esta solução foi utilizada, 

também, para preparar a amostra em branco da determinação de  

DBO5.  

  

Preparação da solução SEED (micro-organismo):  
Para a preparação do seed (solução que contém os microorganismos 

aeróbicos), separou-se 1 L da água aerada (sem os nutrientes) e adicionou-se o 

conteúdo de uma cápsula do Seed. Agitou-se a solução durante 1 hora.  

  

Procedimento para incubar o branco (sem amostra e sem SEED):  
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Com o auxílio de um sifão de vidro, transferiu-se cautelosamente a 

solução contendo os nutrientes para três frascos de DBO de 300 mL, 

minimizando a formação de bolhas de ar. Certificando-se que os frascos não 

continham bolhas de ar, colocaram-se dois destes frascos na incubadora de 

DBO, onde permaneceram por cinco dias a 20 ºC (foram denominadas de 

soluções branco b2 e b3); reservou-se o terceiro frasco (b1) para a quantificação 

imediata da concentração de OD. Durante a permanência dos frascos de DBO 

na incubadora, os mesmos foram mantidos submersos em água, impedindo-se 

a absorção de bolhas de ar.  

  

Procedimento para incubar o SEED:  

Utilizando-se um sifão de vidro, transferiu-se a solução dos nutrientes até 

a metade de um frasco de DBO. Adicionou-se 2,0 mL de solução seed, 

lentamente, para não formar bolhas de ar. Em seguida, completou-se ao volume 

com a mesma solução nutriente. Repetiu-se este procedimento por mais duas 

vezes, em outros dois frascos de DBO. Como antes, foram colocados dois 

destes frascos na incubadora, denominando-os de soluções seed (s2 e s3), e 

reservou-se o terceiro (s1), para a quantificação imediata da concentração de 

OD.  

  

Preparo das amostras:  

Em frascos específicos de DBO foram adicionadas alíquotas da amostra 

in natura, cujos volumes foram de 2,0 mL, 5,0 mL e 10,0 mL. Para cada três 

frascos preparados para um mesmo volume amostral, dois foram incubados por 

5 dias a 20 ºC e com o último determinava-se a quantidade de oxigênio 

dissolvido. Para o preparo de cada frasco adotou-se os procedimentos a seguir: 

1) adicionou-se o volume de amostra diluída desejado, 2) pipetou-se 2,0 mL do 

inóculo (SEED) e, por fim, 3) adicionou-se a solução nutriente até atingir o 

menisco do frasco, com o cuidado de não ocorrer a formação e/ou a 

permanência de bolhas.  

Quantificação de O2 após 5 dias (Método Tickler Modificado):  

Tanto no frasco sem incubar quanto os incubados de cada alíquota, 

retirava-se o selo d’água e adicionava 2,0 mL de soluções de MnSO4.H2O a 

36,40 g/ L e 2,0 mL de azida sódica (NaOH / NaI / NaN3, 50:14:1 proporção em 
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massa), nesta ordem. Tampavam-se os frascos e retirava-se o excesso na 

adição de cada reagente, promovendo-se a agitação manual do frasco, sempre 

com cuidado de não permitir a formação de bolhas no interior dos frascos. Após 

a adição dos dois reagentes, observou-se a formação de sedimento de cor 

marrom. Deixava-se o precipitado formado sedimentar e agitava-se por mais 

duas vezes. Por fim, adicionava-se 2,0 mL de H2SO4 concentrado e tampava-se 

o frasco, descartando com cuidado o excesso. Agitou-se manualmente, até a 

solução apresentar coloração alaranjada de forma homogênea (solubilização 

total do precipitado).  

Após aferição do padrão de tiossulfato de sódio 0,025 Eq L-1 e o 

condicionamento químico dos frascos de DBO, fez-se a titulação com alíquotas 

de 200 mL das amostras contidas nos frascos, até que a solução atingisse 

coloração amarelada. Em seguida, adicionava-se 2 mL de goma de amido a 1 

% m/v, onde a solução adquiria a coloração azul escuro. Por fim, continuou-se a 

titulação até que a solução ficasse incolor. Para o cálculo dos valores de DBO 

(mg L-1) utilizou-se a expressão abaixo.  

  

Onde:  

DBO – demanda bioquímica de oxigênio (mg L-1);  

V0 – volume titulado correspondente ao frasco de DBO não incubado (mL);  

Vf – volume médio titulado correspondente aos frascos de DBO incubados por 5 

dias (mL);  

Bc – volume de Seed a ser descontado, que representa a média de s2 e s3 

subtraído de s1 (mL);  

Vfrasco – volume correspondente ao frasco de DBO (mL);  
dil – fator de diluição;  

Valíquota – volume de amostra utilizada para os testes (mL).  

O teste com o branco é, de certa forma, investigativo, ou seja, verificar se 

a água de diluição contendo os nutrientes não era uma fonte de contaminação, 

que, neste caso, deve apresentar um resultado de até 0,2 mL de O2 consumido 

(diferença da média de b2 e b3 entre b1). Este procedimento foi realizado duas 

vezes, num total de seis repetições para cada diluição.  
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ANEXO F – Determinação de Nitrogênio Total (amoniacal e orgânico) 
(Standart Methods) 

  

Preparo de reagentes:  

Reagente de digestão: Em dois béqueres de vidro de 50 mL, limpo e seco, 

com o uso de uma balança analítica e com base na pureza pesaram-se 134 g 

de sulfato de potássio (K2SO4) e 7,3 g de sulfato de cobre (CuSO4) ou 5,71 g 

para o sulfato de cobre hidratado (CuSO4∙5H2O). Transferiram-se 

quantitativamente as massas pesadas para béquer de 1000 mL, até a graduação 

de 800 mL do próprio béquer, e com auxílio de bastão de vidro dissolveu-se 

totalmente os sais. Após a dissolução, foi adicionado 134 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4 98 % m/m) com uso de proveta de 250 mL em constante agitação com 

bastão de vidro, pois a reação é muito exotérmica com liberação de gases. Após 

refrigeração do béquer à temperatura ambiente, foi adicionada água deionizada 

com quantidade suficiente para a graduação de 1000 mL do béquer com 

agitação continua.  

Solução alcalina de hidróxido: em dois béqueres de polietileno, já limpo e 

seco, com o uso de uma balança analítica e com base na pureza pesaram-se 

250 g hidróxido de sódio (NaOH) e 12,5 g de tiossulfato de sódio hidratado 

(Na2S2O3∙5H2O). Em seguida, as massas foram transferidas quantitativamente 

para balão volumétrico de polietileno de 1000 mL.  

Solução tampão de borato: em um béquer de polietileno, já limpo e seco, 

com o uso de uma balança analítica pesou-se 2,4 g de tetraborato de sódio 

decahidratado (Na2B4O7∙10H2O). Dissolveu-se com 250 mL de água deionizada 

e, em seguida, adicionou-se 44 mL de NaOH 0,1 Eq L-1 com o uso de proveta 

de polietileno de 250 mL. Após a completa reação, transferiu-se para balão 

volumétrico de polietileno de 500 mL.  

Ácido bórico 2 % m/v (H3BO3): em um béquer de vidro de 50 mL, limpo e 

seco, com o uso de uma balança analítica pesou-se 10 g de ácido bórico.  

Transferiu-se quantitativamente para um balão volumétrico de vidro de 500 mL.  

  

  

  
Preparo da solução padrão:  
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Na determinação da curva de calibração do método, foi utilizada uma 

solução padrão de cloreto de amônio. O cálculo da massa do padrão está 

descrito a seguir:  

 

 

 

Solução padrão de cloreto de amônio (NH4Cl) – não é possível secar o 

sal em estufa ou dessecador, devido à volatilidade do mesmo, portanto deve-se 

usar direto do frasco. Em um béquer de vidro de 50 mL, limpo e seco, com o uso 

de uma balança analítica pesou-se 0,3821 g de NH4Cl, o qual corresponde um 

padrão de 100 mg L-1 de nitrogênio (N). A massa pesada foi transferida 

quantitativamente para um balão volumétrico de vidro de 1000 mL.  

Dados da curva analítica:  

A curva analítica foi realizada em um balão volumétrico de 50 mL, o qual 

adicionou-se 7,5 mL de ácido bórico com pipeta graduada e alíquota de padrão, 

depois de avolumado, foi adicionado  

1 gota de NaOH e 2 mL de reagente Nesler, complexante responsável 

pela coloração alaranjada da amostra. Imediatamente após 15 minutos, as 

medidas de absorbância foram coletadas em 425 nm. A Tabela F1 contém os 

dados para a curva analítica.  
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Tabela F1 – Volume adicionado de padrão de cloreto de amônio e a concentração do 
padrão equivalente com a respectiva absorbância.    

Nº  
Volume (mL)

NH4Cl  

ml)  

Nesler  
Concentração 

(mg L-1)  
Absorbância  

  

0  
1  

0,00  
0,25  

2,0  
2,0  

-  
0,5  

-  
0,107  

2  
3  

0,50  
0,75  

2,0  
2,0  

1,0  
1,5  

0,191  
0,291  

4  1,00  2,0  2,0  0,382  
5  1,25  2,0  2,5  0,456  
6  1,50  2,0  3,0  0,559  
7  
8  

1,75  
2,00  

2,0  
2,0  

3,5  
4,0*  

0,646  
0,783*  

9  
10  

2,25  
2,50  

2,0  
2,0  

4,5*  
5,0  

0,906* 
0,925  

(*) excluído.  
 Os dados da Tabela F1 foram linearizados para a obtenção da curva analítica 

para realização de medidas no espectrofotômetro. A Figura F1 apresenta o 

gráfico com a linha de tendência, a equação e a correlação obtida.  

 Figura F1 – Curva analítica de nitrogênio compreendido entre 0,5 e 5,0 mg L-1 de N.  

 

Fonte: (FERREIRA, 2015) 

 

Limpeza do sistema de destilação:  

Aos tubos de vidro de borossilicato já limpos e descontaminados, 

adicionaram-se 50 mL de água deionizada com uso de proveta e 5 mL de 
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solução tampão de borato com pipeta graduada de 5 mL. Os tubos foram 

acoplados aos condensadores de bola e introduzidos ao bloco digestor a 230 

°C. Destilaram-se cerca de metade da solução de cada tubo apenas para 

garantir a devida limpeza do sistema, antes de iniciar o procedimento para a 

determinação de nitrogênio amoniacal e orgânico. Após o resfrio dos tubos, a 

solução restante do tubo foi descartada.  

  

Procedimento para nitrogênio amoniacal:  

Ao tubo de vidro, adicionou-se ao tubo 50 mL de amostra através de 

pipeta volumétrica, 5 mL de tampão de borato com pipeta graduada e ajustouse 

o pH para 9,5 através de soluções NaOH 1 ou 5 Eq L-1, porém se muito alcalinas 

corrigidas com ácido sulfúrico H2SO4 1 ou 5 Eq L-1. Em um balão volumétrico de 

100 mL adicionou-se 15 mL de ácido bórico.   

Em seguida, os tubos foram acoplados aos condensadores e as mangueiras 

de destilado, submersas no ácido bórico, pois é o agente responsável pela captura 

do nitrogênio destilado. Introduziu-se a mangueira de cada condensador ao seu 

respectivo balão volumétrico e certifique-se de que esteja submersa pelo ácido 

bórico, pois é o agente responsável pela captura do nitrogênio no destilado. Após 

realizada a digestão a 230 °C, uma solução residual ao tubo (cerca de 5 mL) é 

reservada para a determinação do nitrogênio orgânico, enquanto o balão 

volumétrico de 100 mL foi reservado para determinação espectrofotométrica.  

  

Procedimento para nitrogênio orgânico:  

Após o devido resfriamento da solução de destilação restante do 

procedimento de nitrogênio amoniacal, ao tubo adicionou-se 10 mL de reagente 

de digestão (sulfato ácido de cobre-potássio) através de pipeta graduada e foi 

introduzido ao bloco digestor a 230 °C em sistema aberto. Após a fervura, manter 

aquecimento durante cerca de 10 minutos, até a formação de fumos brancos 

(SO3), responsável pela degradação da matéria orgânica pelo ácido sulfúrico.  

Em seguida, foram retirados do bloco e, após o resfrio, adicionou-se 50 

mL de água através de proveta e uma gota de fenolftaleína. Então depois 

efetuou-se uma neutralização pela adição da solução alcalina com pipeta 

graduada de 5 mL, em agitação constante dos tubos, com um gasto em cerca 
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de 3,8 mL, onde a coloração passa de azul claro até a coloração violácea e com 

mais uma gota torna-se rosa. É possível notar a formação de precipitados 

marrons que representam a matéria orgânica queimada, pela presença do ácido 

sulfúrico.  

Em um balão volumétrico de 100 mL adicionou-se 15 mL de ácido bórico, 

então os tubos foram acoplados digeridos a 230 °C com a mangueira do 

condensador submersa no ácido do balão volumétrico, até cerca de 10 mL de 

solução restante. A solução residual foi descartada, enquanto o balão 

volumétrico foi reservado para determinação espectrofotométrica.  

  

Desenvolvimento de cor:  

Ao balão volumétrico de 100 mL reservado com destilado retirou-se uma 

alíquota para um balão volumétrico de 50 mL, depois de avolumado, adicionou se 

1 gota de NaOH e 2 mL de Nesler (reagente complexante), em seguida, foi 

realizada medida em 425 nm imediatamente após 15 minutos.  
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ANEXO G – Dosagem do ozônio (Tiossulfatometria) 
  

Aferição do padrão de tiossulfato de sódio:  

Ao erlenmeyer de 500 mL adicionar 5,0 mL K2Cr2O7 0,1 Eq L-1 (pipeta 

volumétrica), 50 mL NaHCO3 4% m/v, 50 mL KI 6% m/v e 4 mL HCl concentrado 

(36% m/m). Tampar o erlenmeyer de 500 mL com vidro de relógio e deixar reagir 

no escuro por 5 a 10 minutos. Completar com água deionizada em quantidade 

suficiente para 300 mL do próprio erlenmeyer, em sequência, realizar a titulação 

com Na2S2O3 através de uma bureta de 50,00 mL. A coloração inicialmente será 

castanho, depois laranja, amarelo e deve-se titular até ficar levemente amarelo. 

Em seguida, adicionar 2 mL de goma de amido, para surgimento de uma 

coloração azul intenso, então prossiga com a titulação até a obtenção de um 

esverdeado.  

K2Cr2O7 + 6 KI + 14 HCl → 2 CrCl3 + 8 KCl + 3 I2 + 7 H2O  

I2 + Na2S2O3 → 2 NaI + Na2S4O6  

(N. V)K2Cr2O7 = (N. V. f)Na 2S2O3  

 Dosagem do ozonizador:  

Ao erlenmeyer de 500 mL adicionar uma alíquota de 100,0 mL de amostra 

da solução ozonizada pelo período de tempo adotado, completar com água 

deionizada em quantidade suficiente para 200 mL do próprio erlenmeyer, em 

sequência, realizar a titulação com Na2S2O3 através de uma bureta de 50,00 mL. 

A coloração inicial depende do tempo de ozonização aplicado, por isso pode 

partir do castanho, do laranja ou do amarelo, e deve-se titular até ficar levemente 

amarelo. Em seguida, adicionar 2 mL de goma de amido, para surgimento de 

uma coloração um azul intenso, então prossiga com a titulação até a obtenção 

de um esverdeado.  

K2Cr2O7 + 6 KI + 14 HCl → 2 CrCl3 + 8 KCl + 3 I2 + 7 H2O  

6 Na2S2O3 + 3 I3− → 3 Na2S4O6 + 6 NaI + HI  

(N. V)O3 = (N. V. f)Na 2S2O3  

       


