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Resumo 

Este artigo foca a comparação da aplicação de carvão ativado em pó (PAC) nos 
tratamentos secundário e terciário para controlo de fármacos (PhC) em estações de 
tratamento de águas residuais (ETAR) urbanas. Foram realizados ensaios de adsorção à 
escala de laboratório, com um PAC selecionado, três PhC alvo, em licor misto e efluente 
secundário de uma ETAR. Através de modelação matemática, prevê-se que, para 
assegurar 80% de remoção do total dos três PhC, será necessária uma dose de PAC de 
16 mg/L se utilizada a opção de tratamento secundário, ou de 7,5 mg/L se a opção for o 
tratamento terciário. A análise de custos aponta para custos anualizados, incluindo 
CAPEX e OPEX, de 0,05 €/m3 e 0,06 €/m3, respetivamente para os cenários de 
doseamento no tratamento secundário e terciário. No tratamento terciário, caso seja 
necessária a instalação de filtração rápida, segundo valores da literatura, o custo poderá 
aumentar em cerca de 0,08 €/m3, tornando o doseamento no tratamento secundário 
economicamente mais eficiente. 
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tratamento de águas residuais urbanas. 
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Abstract 

This paper focuses on the comparison of powdered activated carbon (PAC) application in 
secondary and tertiary treatments for pharmaceutical compounds (PhCs) control in urban 
wastewater treatment plants (WWTPs). Laboratory-scale adsorption tests were 
performed with a selected PAC, three target PhCs, in mixed liquor and secondary effluent 
from a WWTP. Through mathematical modelling, it is predicted that, to ensure 80% 
removal of the total of the three PhCs, a PAC dose of 16 mg/L will be required if the 
secondary treatment option is used, or 7.5 mg/L if the tertiary treatment option is used. 
The cost analysis points to annualised costs, including CAPEX and OPEX, of 0.05 €/m3 
and 0.06 €/m3, respectively for the scenarios of dosing in the secondary and tertiary 
treatments. In the tertiary treatment, if the installation of rapid filtration is necessary, 
according to the literature, the cost could increase by about 0.08 €/m3, making the 
dosage in secondary treatment more cost-efficient. 

Keywords:  Adsorption, cost analysis, pharmaceutical compounds, powdered activated 
carbon, urban wastewater treatment. 
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1 Introdução  

A lista de contaminantes de interesse emergente (CIE) para o ambiente e para a saúde 
pública tem vindo a aumentar, podendo vir a ser acompanhada por alterações da 
legislação. Além da potencial perigosidade, muitos CIE têm em comum a resistência, 
parcial ou total, aos tratamentos convencionais contemplados nas estações de 
tratamento de águas residuais urbanas (ETAR). É assim relevante quantificar a sua 
presença nos efluentes tratados, e os respetivos efeitos nos ecossistemas e na saúde 
humana, de modo a sustentar eventuais alterações na legislação vigente. 

Uma gama alargada de tecnologias de tratamento tem sido alvo de investigação para a 
remoção de CIE de águas residuais, incluindo tecnologias consolidadas, como a 
adsorção (com carvão ativado em pó, PAC, ou granulado, GAC), ozonização ou filtração 
por membranas de média (nanofiltração) ou alta pressão (osmose inversa), e novas 
tecnologias, como processos avançados de oxidação (AOP) ou processos híbridos de 
membranas (por exemplo PAC/microfiltração). 

Os processos de ozonização e adsorção a PAC são cada vez mais utilizados em grande 
escala para remoção de CIE de efluentes urbanos, especialmente na Suíça, devido à 
implementação da nova Lei de Proteção da Água de 2016, que regula esta remoção 
(FOEN 2015), e na Alemanha, onde a implementação é realizada de forma voluntária, 
particularmente nos estados federais Baden-Württemberg e Renânia do Norte-Vestefália 
(Rizzo et al. 2019). 

A ozonização pode resultar na formação de subprodutos de oxidação nocivos (por 
exemplo, N-nitrosodimetilamina (NDMA) e bromato), sendo recomendada uma etapa de 
pós-tratamento de polimento com um biofiltro de areia ou de carvão ativado com 
atividade biológica (BAC) para controlo da matéria orgânica biodegradável formada no 
processo (von Gunten 2018). Tem como vantagem, em particular para reutilização de 
água em determinados usos, a ação desinfetante. Ao invés, sistemas PAC não 
desinfetam, mas têm a vantagem de não formarem subprodutos de oxidação. A filtração 
por membranas densas, como nanofiltração ou osmose inversa, tem elevadas exigências 
energéticas e resulta em desafios potenciais em relação à deposição de concentrado. 
Nos últimos anos têm sido propostas outras opções para o tratamento avançado de 
efluentes urbanos e os AOP estão entre os mais investigados. No entanto, apesar de 
apresentarem eficácia na degradação de CIE, em particular processos fotocatalíticos 
homogéneos (UV/H2O2 e foto-Fenton) ou heterogéneos (UV/TiO2), ainda não 
encontram aplicação à escala real (Rizzo et al. 2019). Os processos híbridos de 
adsorção/membranas de baixa pressão aliam as vantagens dos dois processos 
(adsorção de CIE pelo PAC; desinfeção e remoção de matéria particulada, incluindo finos 

de PAC, pela membrana), produzindo, com grande fiabilidade, água de elevada 
qualidade para usos sem restrição (Viegas et al. 2015) e sem os consumos de energia 
de outros processos avançados de membranas ou de oxidação (Viegas et al. 2020). 
Estas soluções têm em comum a necessidade de investimento inicial. 

No projeto “LIFE IMPETUS - Improving current barriers for controlling pharmaceutical 
compounds in urban wastewater treatment plants” (2016-2019) (www.life-impetus.eu) 
pretendeu-se demonstrar o aumento da remoção de compostos farmacêuticos (PhC), 
uma família de CIE, em ETAR com sistemas de lamas ativadas utilizando soluções de 
baixo custo de investimento, i.e., através de estratégias de controlo operacional e/ou de 
reforço físico-químico com adição de PAC em diferentes etapas do tratamento (primário 
(não focada neste artigo), secundário e terciário) (Figura 1).  

Embora a aplicação de PAC à escala real, em particular a nível do tratamento terciário, 
seja uma realidade emergente (Boehler et al. 2012, Streicher et al. 2016, Zietzschmann 
et al. 2019), é necessário mais conhecimento para melhor entender as vantagens e 
limitações do local de doseamento numa ETAR. 
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Figura 1. Representação esquemática dos pontos de doseamento de PAC nas três etapas de 

tratamento em ETAR 

O custo de investimento mais relevante associado à aplicação direta ao biorreator 

(tratamento secundário) está associado essencialmente ao sistema de armazenagem, 

preparação e doseamento de PAC, sendo possível que esta forma de aplicação exija 

maior dose de PAC, em função da extensão dos efeitos de competição da matéria 

orgânica na adsorção e PhC. Estes efeitos podem ser devidos: à competição direta pelos 

locais de adsorção entre os PhC e a matéria orgânica dissolvida de tamanho 

semelhante; ao bloqueio/constrição dos poros de adsorção dos PhC por matéria 

orgânica dissolvida de tamanho superior ao do PhC ou por matéria particulada, e.g. pela 

biomassa no licor misto (Li et al. 2003, Campinas et al. 2013).  

Por outro lado, a aplicação de PAC no tratamento terciário exigirá custos de investimento 

adicionais, nomeadamente um tanque de contacto seguido de uma ou duas etapas de 

separação sólido-líquido. O tanque de contacto deve providenciar, pelo menos, tempos 

de contacto de 30-60 minutos (Meinel et al. 2016a, Meinel et al. 2016b). A primeira etapa 

de separação sólido-líquido para remoção do PAC da água é habitualmente um 

decantador com doseamento de coagulante, doseamento que não é necessário no 

tratamento secundário devido à boa sedimentabilidade do PAC, promovida pelos flocos 

do licor misto. No tratamento terciário, é ainda comummente utilizado um filtro rápido 

para afinação do efluente (Boehler et al. 2012), evitando a saída de finos de PAC na 

água tratada. 

Neste artigo compara-se a aplicação de PAC nos tratamentos secundário e terciário para 

controlo de PhC. Realizaram-se ensaios de adsorção à escala de laboratório, com um 

PAC selecionado, com licor misto e com efluente secundário de uma ETAR do projeto 

LIFE IMPETUS com sistemas de lamas ativadas em regime de arejamento prolongado. 

Através de modelação matemática, demonstra-se o papel-chave das condições de 

aplicação de PAC (local e concentração) na eficiência do processo. Apresenta-se ainda 

uma análise de custos dos dois cenários de doseamento. 

2 Metodologia 

2.1 Seleção de PAC 

Recorrendo a dados da literatura ou a análises complementares, foram considerados os 

pré-requisitos seguintes para uma pré-seleção de PAC comerciais: 

1. Aplicação comprovada em águas residuais ou tratamento de água e/ou 

recomendada por fornecedores; 

2. Densidade aparente > 300 kg / m
3
, de modo a garantir uma boa sedimentabilidade; 

3. Elevada área superficial, ou seja, com potencial maior capacidade de adsorção; 

4. Diâmetro médio de partícula no intervalo 20-50 µm, por forma a maximizar a 

velocidade de adsorção; 
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5. Carácter alcalino, ou seja, com carga global positiva ao pH da água residual, 
privilegiando a adsorção de PhC hidrófobos e hidrófilos aniónicos; 

6. Elevado volume de microporos largos e mesoporos estreitos, por forma a maximizar 
a capacidade de adsorção dos PhC, dado que estes apresentam baixo peso 
molecular, geralmente na ordem de 300 Da, e a minimizar efeitos de competição 
direta da matéria orgânica dissolvida de baixa massa molar pelos locais de 
adsorção dos PhC; 

7. Elevado volume de mesoporos, por forma a facilitar o transporte de PhC através do 
PAC, e assim maximizar a cinética de adsorção, e minimizar efeitos de competição 
da matéria orgânica, em particular, competição por bloqueio ou constrição dos poros 
do PAC onde os PhC se adsorvem; 

8. Preferencialmente produzido a partir de precursor de origem vegetal, de fonte 
renovável, face a origem mineral. 

Os dados relativos aos 5 primeiros critérios, bem como a biomassa precursora dos PAC, 
são, geralmente, disponibilizados pelos fornecedores. No entanto, os volumes de micro e 
mesoporos, critérios relevantes para a aplicação de PAC em águas residuais, apenas 
podem ser obtidos em ensaios em laboratórios especializados, como, por exemplo, o 
Grupo de Adsorção e Matérias Adsorventes do Centro de Química e Bioquímica da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estes ensaios estão detalhados em 
Mestre et al. (2014). 

A metodologia de seleção de um PAC para uma dada aplicação requer que os PAC pré-
selecionados de acordo com os pré-requisitos acima sejam testados em ensaios de 
adsorção em fase líquida, dos compostos alvo na água a tratar. 

Neste trabalho, aplicando os critérios acima, e após ensaios preliminares de adsorção 
dos PhC alvo suplementados em licor misto e em efluente secundário da ETAR (100 
µg/L cada PhC, 10 mg/L PAC), selecionou-se um PAC para ensaios de isotérmicas de 
adsorção, segundo a metodologia descrita em 2.2. 

2.2 Estudos de adsorção em batch 

Para avaliar a capacidade de adsorção do PAC selecionado realizaram-se ensaios à 
escala laboratorial de isotérmicas de adsorção dos PhC alvo em condições de 
competição, com efluente secundário e com licor misto, ambos suplementados com um 
cocktail de três PhC alvo: diclofenac (DCF), carbamazepina (CBZ) e sulfametoxazol 
(SMX). Estes PhC foram previamente selecionados de acordo com a sua recalcitrância 
nas ETAR estudadas no projeto LIFE IMPETUS. Nestes ensaios, promoveu-se o 
contacto de diferentes concentrações de PAC (5-30 mg/L) com os PhC alvo adicionados 
aos dois tipos de água (ca. 100 µg/L cada PhC). Os ensaios foram efetuados a 20±1 ºC 
e 150 rpm num aparelho de jar-test. Após o tempo necessário para se atingir o equilíbrio 
(> 18 h), as amostras foram deixadas em repouso para sedimentação dos sólidos em 
suspensão, o sobrenadante foi filtrado (através de filtro em fibra de vidro, 0,7 µm) para 
eliminação do PAC remanescente, e os fármacos em solução foram quantificados. Nos 
ensaios com efluente secundário, o passo de sedimentação foi obviado. 

2.3 Quantificação de compostos farmacêuticos 

A quantificação dos PhC alvo foi feita por HPLC (coluna Purospher STAR RP-18 
endcapped, 5 µm, 250 x 4 mm, Merck) com deteção por UV (varrimento por fotodíodos), 
após limpeza e concentração das amostras por extração em fase sólida (Cartuchos 
OASIS, HLB 500 mg, Waters) (Viegas et al. 2018). 

 



 
 

23 

2.4 Modelação da adsorção 

As isotérmicas de adsorção foram modeladas com o modelo de Freundlich (equação 1), 
na forma não linear, como descrito em Viegas et al. (2014): 

�� = �� ∙ ��
� 	
  eq. 1 

em que qe e Ce são as concentrações de PhC em equilíbrio nas fases sólida e líquida, 
respetivamente, e KF e 1/n são as constantes de capacidade e o expoente do modelo da 
isotérmica de Freundlich, respetivamente. 

Assumindo que o PAC é recirculado em ambas as opções de doseamento e que se 
verifica um tempo de retenção hidráulico mínimo de 30-60 min (Meinel et al. 2016a, 
Meinel et al. 2016b), a capacidade total do PAC e o equilíbrio de adsorção são 
alcançados. Neste caso, a remoção de PhC é dada pela isotérmica de adsorção (eq. 1) e 
pela equação de balanço de massa (eq. 2): 

�� ∙ � = �� ∙ � + �� ∙ � eq. 2 

em que C0 é a concentração inicial da fase líquida, V é o volume da solução e M é a 
massa de PAC. 

Soluções numéricas do sistema de equações (1) e (2) permitem prever a eficiência de 
remoção (equação 3), pelo PAC, dos PhC nas concentrações em que ocorrem nas 
águas residuais: 

����çã� = �1 − ��
��

� ∙ 100 eq. 3 

2.5 Análise de custos 

Realizou-se uma análise de custos dos dois cenários de doseamento considerados: (1) 
doseamento no reator biológico e (2) doseamento no efluente secundário. 

Foram considerados os seguintes pressupostos: 

• Taxa de juro de financiamento: 2,17% (média 2016-2018 do Grupo AdP (AdP 2018)); 

• Tempo de vida da ETAR: 30 anos (valor típico); 

• Caudal de dimensionamento: 4500 m3
/d (caudal afluente à ETAR); 

• Custos de capital (CAPEX) 

- Sistema de doseamento de PAC (função de custo derivada de custos reais de 
instalações em Portugal, incluindo equipamento, instrumentação e controle, 
edifício): Custo (€) = 1112 (PACdoseado(kg/d)/PACsuspensão (kg/m3))0.59 (cenários 1 e 2); 

- Bombas para doseamento de PAC (de deslocamento positivo, uma de serviço e 
uma de reserva): 4600 € (cenários 1 e 2); 

- Tanque de contacto de PAC, de 150 m3 (tempo contacto, 45 min), cilíndrico, com 
agitação: 60 k€ (Woods 2007) (cenário 2); 

- Decantador, de planta circular, com diâmetro de 30 m (projeto, construção e 
comissionamento, incluindo tubagens, válvulas, instrumentação e controlo): 300 k€ 
(entidade gestora) (cenário 2); 

- Bomba de recirculação de lamas do decantador: Custo (€) = 26011 (2.potência 
(kW))0,354 

(2 = Fator de segurança) (Campinas et al. 2016) (cenário 2); 

• Custos operacionais (OPEX) 

- Pessoal: alocação em função do caudal afluente e do período de doseamento de 
PAC, considerando um custo anual de 20 k€/(ano.pessoa) (cenários 1 e 2) (Viegas 
et al. 2020); 

- Energia: 0,11 €/kWh (valor indicado pela entidade gestora) (cenários 1 e 2); 
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- Manutenção: custos anuais de 1,5 % dos custos de capital (cenários 1 e 2) 

(Campinas et al. 2016); 

- Reagentes: PAC, função da quantidade adquirida (ex. 2,44 €/kg para 20 ton) 

(cenários 1 e 2); alum (3 mg/L), 0,165 €/kg (cenário 2); 

- Encaminhamento de lamas (para armazenamento temporário/compostagem): 

42 €/ton de lama desidratada (valor indicado pela entidade gestora); 

- Vida útil do equipamento: sistema de doseamento de PAC (bombas doseadoras: 8 

anos; outro equipamento: 15 anos; instrumentação e controlo: 8 anos; edifício: 20 

anos) (cenários 1 e 2); bomba de recirculação de lamas (15 anos) (cenário 2); 

decantador (20 anos) (cenário 2); tanque de contacto de PAC (15 anos) (cenário 2). 

Na análise, não foram considerados custos associados à aquisição de terreno. 

3 Resultados 

Caracterizou-se a capacidade de adsorção do PAC selecionado recorrendo a ensaios de 

isotérmicas de adsorção em licor misto e em efluente secundário. Os dados 

experimentais e a modelação (eq. 1) estão representados na Figura 2. 

 
Figura 2. Isotérmicas de adsorção dos PhC alvo em licor misto (símbolos a cheio) e em efluente 

secundário (símbolos vazios) (dados experimentais (símbolos) e modelação (linhas)) 

Como esperado, os resultados obtidos evidenciaram remoções mais elevadas de 

carbamazepina (composto hidrófobo, neutro), seguida de diclofenac (moderadamente 

hidrófobo, de carga global negativa) e de sulfametoxazol (hidrófilo, de carga global 

negativa), em linha com a sua hidrofobia. Na gama de concentrações estudada, a 

quantidade adsorvida de carbamazepina e de diclofenac foi duas vezes maior em 

efluente secundário do que em licor misto, ao passo que a adsorção de sulfametoxazol 

não apresenta esta diferença acentuada. A comparação das retas em licor misto e em 

efluente clarificado indica efeitos de competição (direta e/ou por bloqueio/constrição de 

poros) mais severos no licor misto do que no efluente secundário para os 3 PhC alvo, 

efeitos menos acentuados para o SMX na gama de concentrações testada. Neste 

estudo, a amostra de licor misto utilizada nos ensaios laboratoriais, além do teor em 

biomassa particulada, apresentou um teor em matéria orgânica dissolvida superior ao da 

amostra de efluente secundário. Em ETAR com biorreatores de mistura perfeita, o teor 

em matéria orgânica dissolvida será igual no licor misto e no efluente clarificado, pelo 

que o fenómeno de competição direta não deverá ser mais expressivo no licor misto do 

que no efluente clarificado. Portanto, os resultados laboratoriais e subsequentes doses 

de PAC indicativas neste estudo podem ser mais conservativos para o doseamento de 

PAC no licor misto (tratamento secundário) do que no efluente secundário (tratamento 

terciário) de uma ETAR com reatores de lamas ativadas em mistura perfeita. 
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Recorrendo a soluções numéricas do sistema de equações (1) e (2) foram feitas 

projeções de remoção dos 3 PhC alvo nas concentrações em que ocorrem em águas 

residuais, considerando a mediana das concentrações monitorizadas na ETAR durante o 

projeto LIFE IMPETUS: 600 ng/L CBZ, 1700 ng/L DCF e 150 ng/L SMX.  

A Figura 3 mostra a remoção de cada PhC alvo, bem como do total dos três PhC, em 

função da dose de PAC adicionada ao licor misto (simulando o doseamento no 

biorreator) e ao efluente secundário (simulando doseamento no tratamento terciário). 

Verifica-se que um doseamento de 16 mg/L de PAC no biorreator será suficiente para 

remover 80 % do total dos PhC alvo, enquanto que, para se obter uma remoção igual no 

tratamento terciário, será necessário 7,5 mg/L de PAC, sensivelmente metade.  

 
Figura 3. Simulações da remoção dos PhC alvo e total em função da concentração de PAC em 

licor misto (linhas a cheio) e em efluente secundário (linhas a tracejado). As linhas verticais indicam 
as concentrações de PAC necessárias para remoção de 80 % do total dos 3 PhC 

Com base nas concentrações estimadas de PAC, 16 mg/L doseado no tratamento 

secundário e 7,5 mg/L doseado no tratamento terciário, realizou-se uma análise de 

custos, anualizados, incluindo CAPEX e OPEX, dos dois cenários de doseamento, 

usando os pressupostos apresentados na secção 2.5. 

A análise foi feita para o caudal tratado da ETAR em estudo (4500 m
3
/d), tendo-se obtido 

um custo de 0,054 €/m
3
 e 0,062 €/m

3
, respetivamente para os cenários de doseamento 

no tratamento secundário e terciário. Neste último cenário, caso se verifique que é 

necessária a instalação de filtração rápida, o custo poderá aumentar em cerca de 

0,08 €/m
3
 (Mulder et al. 2015).  

Note-se que no doseamento de PAC no tratamento secundário, por ter custos de 

investimento muito reduzidos, o custo de aquisição do PAC tem um elevado peso (ca. 

70%). Pelo contrário, no doseamento de PAC no tratamento terciário, o peso da 

aquisição do PAC torna-se mais reduzido (ca. 30%). Por exemplo, se as necessidades 

de doseamento forem 50% superiores (24 mg/L e 11 mg/L, respetivamente nos 

tratamentos secundário e terciário), os custos serão de 0,077 €/m
3
 e 0,073 €/m

3
, 

respetivamente nos tratamentos secundário e terciário. Esta análise reforça a 

necessidade de uma boa previsão da dose de PAC, sobretudo no doseamento no 

tratamento secundário.  

Foi também considerado um cenário de doseamento de PAC durante quatro meses por 

ano, correspondentes ao período em que as concentrações de PhC são mais elevadas 

(resultados LIFE IMPETUS). Neste caso, os custos baixam consideravelmente, e mais 

pronunciadamente para o doseamento no tratamento secundário, obtendo-se um custo 

unitário (por volume de água tratada nos 12 meses do ano) de 0,026 €/m
3
 para o 

doseamento no tratamento secundário e de 0,040 €/m
3
, para o doseamento no 

tratamento terciário. 
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Note-se, ainda, que esta análise não inclui custos adicionais de monitorização e 
pressupõe que o custo de encaminhamento de lamas para destino final não se altera em 
relação ao custo atual (42 €/ton para armazenamento temporário/compostagem), que 
tem tendência para aumentar, face aos preços recentes de mercado bem como a 
eventuais alterações da legislação sobre este subproduto das ETAR decorrentes, por 
exemplo, de regulação da presença de PhC nas águas residuais. Num cenário de 
aumento de custos de gestão de lamas, urge melhorar a eficiência do seu tratamento em 
termos de matéria seca, de modo a reduzir a quantidade a enviar para destino final. Em 
termos de PhC, importa estudar a sua presença nas lamas (biossólidos e PAC ou só 
PAC) e melhorar a eficiência das etapas de tratamento da fase sólida, bem como o seu 
potencial de valorização para cada um dos cenários. 

4 Conclusão 

Os resultados dos ensaios de adsorção realizados à escala de laboratório permitiram 
prever a eficiência de remoção, à escala real, dos três PhC pelo PAC selecionado. As 
projeções de modelação mostram que para assegurar 80% de remoção do total dos três 
PhC será necessária uma dose de PAC de 16 mg/L se for utilizada a opção de 
doseamento de PAC no tratamento secundário ou de 7,5 mg/L se a opção for o 
doseamento no tratamento terciário.  

A análise de custos para um caudal tratado de 4500 m3/d aponta, respetivamente para 
os cenários de doseamento nos tratamentos secundário e terciário, para 0,054 €/m3 e 
0,062 €/m3, incluindo CAPEX e OPEX, se o doseamento for contínuo (12 meses ao ano), 
e para 0,026 €/m3 e 0,040 €/m3 se o doseamento for apenas durante quatro meses, o 
período em que as concentrações de PhC são mais elevadas. No tratamento terciário, 
caso seja necessário a instalação de filtração rápida, comummente utilizada, o custo 
poderá aumentar em cerca de 0,08 €/m3, tornando a primeira opção economicamente 
mais vantajosa. A questão da gestão das lamas produzidas é também discutida. 

A abordagem adotada e os resultados obtidos auxiliaram a operação dos protótipos à 
escala piloto, bem como o doseamento de PAC realizado à escala real numa das ETAR 
do projeto. 
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