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Anexo 4 – Artigo “Salicylic Acid and 4-Nitroanilina Removal from Water Using 

Magnetic Biochar” e Tradução 
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Anexo 5 – Artigo “Supporting information for: Salicylic Acid and 4-

Nitroaniline Removal from Water Using Magnetic Biochar” e Tradução 
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Anexo 6 – Ficha Técnica Especializada 

Ficha Técnica Especializada 

17-Ethinylestradiol 17- Etinilestradiol 

17-Estradiol 17-Estradiol 

106 to 109 M-1 s-1 106 a 109 M-1 s-1 

5 mg L-1 O3 5 mg L-1 O3 

1.8 mg L-1 H2O2 1.8 mg L-1 H2O2 

(1/EC50*100) (1/EC50*100) 

1-(2-Chloroethyl)- 3(4-

Methylcyclohexyl)-1-Nitrosurea 

1-(2-cloroetil) -3(4-metilciclo-

hexil) -1-nitrosoureia 

EC50 Concentração efetiva 50  

LC50 Concentração letal 50  

Range ng L-1 to g L-1 
Entre as nanogramas por litro e 

as microgramas por litro 

1,7-Dimethylxanthine 1,7 - Dimetilxantina 

2-Naphthylamine 2-Naftilamina 

4-Nitroaniline 4-Nitroanilina 

6-Mercaptopurine 6-Mercaptopurina 

Acceptable Daily Intakes (Adis) Ingestão diária aceitável (IDA) 

Acetaminophen Acetaminofeno 

Acetylsalicylic Acid Ácido acetilsalicílico 
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Activated carbon Carvão ativado 

Acyclovir Aciclovir 

Adriamycin Adriamicina 

Adsorption Adsorção 

Adsorption Kinetics Cinética de Adsorção 

Advanced Oxidation Processes 

(AOP) 

Processos de Oxidação 

Avançados (POA) 

Advanced Oxidation/Reduction 

Processes 

Processos Avançados de 

Oxidação / Redução 

Aeromonads Aeromonas 

Affluent Afluente 

Alkylant Agents Agentes alquilantes 

Alendronate Alendronato 

Algae Algas 

Aliphatic Subproducts Subprodutos Alifáticos 

Alkaline Media Meio alcalino 

Alkylation Alquilação 

Allopurinol Alopurinol 

Alotan Halotano 

Alprazolam Alprazolam 

Altrenogest Altrenogest 
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Amidotrizoic Acid Ácido amidotrizóico 

Aminopenicillins Aminopenicilinas 

Aminosides Aminosídeos 

Amitraz Amitraz 

Amitriptyline Amitriptilina 

Amlodipine Amlodipina 

Ammonium Amónio 

Amoxicillin Amoxicilina 

Ampicillin Cloxacillin Ampicilina Cloxacilina 

Amprolium Amprólio 

Amsacrine Amsacrina 

Analgesics Analgésicos 

Analyte Analito 

Analytical instruments Instrumentos analíticos 

Analytical Techniques Técnicas analíticas 

Anasthetics Anestésicos 

Anode Ânodo 

Anodic Oxidation (AO) Oxidação anódica 

Antacids Antiácidos 

Antagonistic Antagonista 

Antibacterial Antibacteriano 
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Antibiotics Antibióticos 

Antiblastic Chemotherapic 

Substances 

Substâncias quimioterapêuticas 

antiblásticas 

Anticonvulsant Anticonvulsivante 

Antidepressants Antidepressivos 

Antiepileptic Antiepiléticos 

Antifungal Agents Agentes antifúngicos 

Anthranilic Acid Ácido antranílico 

Antihypertensive Drugs 
Medicamentos para a 

hipertensão 

Anti-Inflammatories Anti-inflamatórios 

Antimetabolites Antimetabólitos 

Antimicrobials Antimicrobianos 

Antineoplastic Agents Agentes antineoplásicos 

Antineoplastic Cytarabine Citarabina antineoplásica 

Antiparasitic Agents Agentes antiparasitários 

Antiprotozoal Antiprotozoário 

Antipyretics Antipiréticos 

Antiseptics Antissépticos 

Apramycin Apramicina 

Aromatic Ring Anel aromático 
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Arsenic Arsénico 

Aspirin  Aspirina 

Atenolol Atenolol 

Aquatic Environment Ambiente aquático 

Aquatic Pathogenic Micro-

Organisms 

Micro-organismos patogénicos 

aquáticos 

Azacitidine Azacitidina 

Aziridine Aziridina 

Azithromycin Azitromicina 

-Blockers Bloqueadores beta 

-Lactams Beta-Lactamas (β-Lactamas) 

Baquiloprim Baquiloprim 

Beaker Copo de precipitação/Gobelé 

Beclometason Beclometasona 

Beer’s law Lei de Beer 

Benzene Benzeno 

Benzene Ring Anel benzénico 

Benzilpenicillin Benzilpenicilina 

Benzimidazole Benzimidazol 

Benzoquinone Benzoquinona 

Bezafibrate Bezafibrato 
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Bicarbonate Bicarbonato 

Bile Bílis 

Biochar Biochar 

Bioconcentration Factor (BCF) Fator de bioconcentração (FBC) 

Biodegradation Activities Processos de biodegradação 

Bioactive Chemicals Reagentes bioativos 

Biomass Biomassa 

Biomass Residues Resíduos de biomassa 

Biorefractory Organic Compounds 
Compostos orgânicos 

biorefrativos 

Bisulfate Bissulfato 

Bituminous Coal Carvão betuminoso 

Bleomycin Bleomicina 

Blood And Hematopoietic Organs 
Sangue e órgãos 

hematopoiéticos 

Blood Lipid Regulators 
Reguladores de lípidos no 

sangue 

Boehm Titration Titulação de Boehm 

Boron-Doped Diamond (BDD) 
Diamante enriquecido com boro 

(BDD) 

Buchner funnel Funil de Buchner 

Bulb Tetina 
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Caffeine Cafeína 

Calibration curves Curvas de calibração 

Cancerogenic Molecules Moléculas cancerígenas 

Carbamazepine / Carbamazine Carbamazepina/ Carbamazina 

Carbamazepine Photolysis Fotólise da Carbamazepina 

Carboxylate Carboxilato 

Carboxylic Acid Ácido carboxílico 

Cardiovascular System Sistema cardiovascular 

Carvedilol Carvedilol 

Carmustine  Carmustina 

Casuarine Casuarina 

Cations Catiões 

Cefaclor Cefaclor 

Cefalexine Cefalexina 

Cefitraxone Cefitraxona 

Cefuroxime Cefuroxima 

Celecoxib Celecoxib 

Cefonicid Cefonicida 

Cephalexim Cefalexina 

Cephalosporins Cefalosporinas 

Ceritizine Cetirizina 
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Chemical Analysis Análise química 

Chemical Precipitation Precipitação química 

Chlorambucil Clorambucila 

Chloramine Cloramina 

Chloramphenicol (CPL) Cloranfenicol (CFL) 

Chlorhexidine Clorohexidina 

Chloride Ion Ião Cloreto (Cl-) 

Chlorine Cloro 

Chlorine Dioxide (ClO2) Dióxido de cloro (ClO2) 

Chlorine Reaction Reação com cloro 

Chlorinated Compounds Compostos clorados 

Chloroaniline Cloroanilina 

Chlorodioxin Clorodioxina 

Chlorotetracycline (CTCN) Clorotetraciclina 

Chlorozotocin Clorozotocina 

Cholesterol Colesterol 

Chromatography Cromatografia 

Cimetidine Cimetidina 

Cipermetrine Cipermetrina 

Ciprofloxacin Ciprofloxacina 

Cisplatin (CDDP) Cisplatina (CDDP) 
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Cl2 Dicloro 

Clarithromycin Claritromicina 

Clavulanic Acid Ácido clavulânico 

Clindamycin Clindamicina 

ClO- Ião hipoclorito 

ClO2
- Ião Clorito 

ClO3
- Ião Clorato 

ClO4
- Ião Perclorato 

Clofibrate Clofibrato 

Clofibric Acid Ácido clofíbrico 

Clopidol Clopidol 

Coagulation Coagulação 

Coccidiostatic Drugs Medicamentos coccidiostáticos 

Codeine Codeína 

Coprostanol Coprostanol 

Cork Powder Cortiça pulverizada 

Counter drug 
Medicamento de venda sem 

prescrição 

Cuvette Célula 

Cyclophosphamide Ciclofosfamida 

Cyclosporin Ciclosporina 
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Cyprofloxacin Ciprofloxacina 

Cyromazine Ciromazina 

Cytarabine Citabarina 

Cytarabine Antineoplastic Citarabina antineoplásica 

Cytotoxic Agents Agentes citotóxicos 

Dacarbazine Dacarbazina 

Daunomycin Daunomicina 

Deacetylation Desacetilação 

Decoquinate Decoquinato 

Dehydronifedipine Desidronifedipina 

Deltametrine Deltametrina 

Demeclocycline - HCL Demeclociclina - HCL 

Desethylene Ciprofloxacin Desetileno ciprofloxacina 

Dextropropoxyphene Dextropropoxifeno 

Diatrizoate Diatrizoato 

Diazepam Diazepam 

Diazinon Diazinona 

Dichloroaniline Dicloroanilina 

Diclofenac Diclofenac 

Diclofenac Chlorination Cloração de Diclofenac 

Diclofenac Mineralization Mineralização de Diclofenac 
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Diclofenac Sodium Diclofenac sódico 

Digoxin Digoxina 

Digoxigenin Digoxigenina 

Dihydrostreptomycin Di-hidroestreptomicina 

Diltiazem Hydrochloride Cloridrato de diltiazem 

Dimerization Dimerização 

Dimethicone Dimeticona 

Dimetridazole Dimetridazol 

Donor−acceptor complex 

formation 

Formação de um complexo 

dador-receptor 

Doxazosin Doxazosina 

Doxycycline Doxiciclina 

DT50 (Degradation Half-Life) 
DT50 (tempo de meia-vida de 

degradação) 

e-
aq, H., and HO. e-

aq, H., e HO. 

e-Beam Feixe de eletrões 

Ecotoxicity Ecotoxicidade 

Ecotoxicological Ecotoxicológico 

Ecotoxicological Effect Efeito ecotoxicológico 

Ecotoxicological Test Análise ecotoxicológica 

Electrocatalysis Electrocatálise 
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Electrochemical Oxidation Oxidação eletroquímica 

Electromagnetic Radiation Radiação eletromagnética 

Electron Eletrão 

Electro-Oxidation Electro-oxidação 

Electrostatic-repulsion interactions 
Interações eletroestáticas 

repulsivas 

Emamectin Benzoate Benzoato de emamectina 

Emerging Pollutants Poluentes emergentes 

Enrofloxacin Enrofloxacina 

Epoxycarbamazepine Epoxicarbamazepina 

Erythromycin Eritromicina 

Erythromycin H2O Eritromicina H2O 

Esomeprazol Esomeprazol 

Estradiol Benzoate Benzoato de estradiol 

Estrogen Estrogénio 

Ethinylestradiol Etinilestradiol 

Etoposide Etoposido 

Exothermic reaction Reação exotérmica 

Extinction coefficient Coeficiente de extinção 

Famotidine Famotidina 

Fenbendazole Fenbendazol 
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Fenofibric Acid Ácido fenofíbrico 

Fertilizer Fertilizante 

Phenoxymethylpenicillin Fenoximetilpenicilina 

Fexofenadin Fexofenadina 

Fibrates Fibratos 

Finasteride Finasterida 

Flavomycin Flavomicina 

Flavophospholipol Flavofosfolipol 

Flocculation Floculação 

Florphenicol Florfenicol 

Flucloxacillin Flucloxacilina 

Flumequine Flumequina 

Flumetrine  Flumetrina 

Fluoroquinolones Fluoroquinolonas 

Fluoxetin Fluoxetina 

Fluticasone Fluticasona 

Fluvoxamine Fluvoxamina 

Formaldehyde Formaldeído 

Fosmet Fosmete 

Furosemide Furosemida 

Gamma Radiation Radiação gama 
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Gasification Gasificação 

Gastrointestinal Apparatus Aparelho gastrointestinal 

Gemfibrozil Gemfibrozil 

Genotoxic Drugs Medicamentos genotóxicos 

Gentamycin Gentamicina 

Gliclazide Gliclazida 

Glucoronide Glucoronido 

Graphene Grafeno 

Griseofulvin Griseofulvina 

Growth Promoters Promotores de crescimento 

H2O2 Peróxido de hidrogénio 

Hazardous aqueous waste Resíduos aquosos perigosos 

Hazardous waste container 
Recipiente para resíduos 

perigosos 

Health Risks Riscos para a saúde 

HClO Ácido hipocloroso 

Helminths Helmintos 

Hematopoietic Organs Órgãos hematopoiéticos 

Heteroatoms Heteroátomos 

Hormones Hormonas 

Hormonal Agents Agentes hormonais 
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Human Medicines 
Medicamentos para seres 

humanos 

Humic Acid Ácido húmico 

Hydrochloride Cloridrato 

Hydrochlorothiazide Hidroclorotiazida 

Hydrochlorothiazide + Enalapryl Hidroclorotiazida + Enalapril  

Hydrogen bonding Ligações de hidrogénio 

Hydrogen Bridge Bonds 
Ligações por pontes de 

hidrogénio  

Hydrolysis Hidrólise 

Hydrophobicity Hidrofobicidade 

Hydroxyl Hidroxilo 

Hydroxyl Radical (HO•) Radical Hidroxilo (HO•) 

Hypochlorous Acid Ácido hipocloroso 

Hypogeal Environment Ambiente hipógeo 

Ibuprofen Ibuprofeno 

Image Analysis Análise imagiológica 

Imidazole Derivatives Derivados de imidazol 

Iminoquinone Iminoquinona 

Immunologic Agents Agentes imunológicos 

Immunosuppressant’s Imunossupressores 
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Inelastic Collisions Colisões inelásticas 

Inhibition of Growth Inibição de crescimento 

Inhibition of Light Production Inibição da produção de luz 

Inorganic Compounds Compostos inorgânicos 

Inorganic Nutrients Nutrientes inorgânicos 

Intraparticle Diffusion Difusão intrapartícula 

Ion Ião 

Ionic Exchange Permuta iónica 

Ionization Ionização 

Iopamidol Iopamidol 

Iopromide Iopromida 

Iron(III) chloride Cloreto de ferro (III) 

Iron oxide precipitation Precipitação de óxido de ferro 

Iron (II) sulfate heptahydrate 
Sulfato de ferro (II) 

heptahidratado 

Iron Sulphate (III) Sulfato de ferro (III) 

Isatin Isatina 

Isoflurane Isoflurano 

Isotherm Isotérmico 

Ivermectin Ivermectina 

Ketone Cetona 
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Ketoprofen Cetoprofeno 

Kinetic Study Estudo cinético 

Laboratory Experiment Experiência laboratorial 

Laboratory Instruction Formação Laboratorial 

Laboratory Scale Escala laboratorial 

Lambda max Lambda máximo 

Langmuir Equation Equação de Langmuir 

Lansoprazol Lansoprazol 

Lasalocid Lasalocida 

LC50 Lethal Concentration Concentração letal LC50 

Lead Chumbo 

Lethal Toxicity Toxicidade letal 

Levamisole Levamisol 

Levodopa Levodopa 

Levofloxacin Levofloxacina 

Levothyroxine Levotiroxina 

Lidocaine / Lignocaine Lidocaína / Lignocaína 

Lincomycin Lincomicina 

Lipid-Lowering Drugs 
Medicamentos para diminuição 

de lípidos 

Lipophilic Lipofílico 
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Liquid chemical waste Resíduos químicos líquidos 

Liquid Chromatography Cromatografia líquida 

Liquid – Liquid Extraction Extração líquido / líquido 

Lisinopril Lisinopril 

Lomustine Lomustina (CCNU) 

Lowest Observed Effects (Loels) 
Menores efeitos observados 

(MEO) 

Luminous Radiation Radiação luminosa 

Macrolides Macrólidos 

Maduramycin Maduramicina 

Magnet Magnete 

Magnetic separation Separação magnética 

Magnetization Magnetização 

Mass Spectrometry Espectrometria de massa 

MBC (Magnetic Biochar) 

BCM [Biochar (resíduo sólido rico 

em carbono) com propriedades 

magnéticas] 

Mebeverine Hydrocloride Cloridrato de mebeverina 

Meclocycline Meclociclina 

Mefenamic Acid Ácido mefenâmico 

Melatonin Melatonina 

Melphalan Melfalano 
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Membrane purification Membrana de purificação 

Mesalazine Mesalazina 

Mesh sieves Peneira 

Metabolites Metabolitos 

Methanol Metanol 

Methotressate Metotrexato 

Methylcyclohexyl Metilciclo-hexilo 

Methyltestosterone Metiltestosterona 

Metmorphine Hydrocloride Cloridrato de metformina 

Metoprolol Metoprolol 

Metronidazole Metronidazol 

Miconazole Miconazol 

MICROTOX® MICROTOX® 

Midazolam Midazolam 

Mineralization Mineralização 

Minocycline - HCl Minociclina - HCl 

Mitotic Inhibitors Inibidores mitóticos 

Mitomycin C Mitomicina C 

Mitoxantrone Mitoxantrona 

Monensin Monensina 

Montelukast Montelucaste 
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MOPP (Mustargen, Oncovin, 

Procarbazine And Prednisone) 

MOPP (Mustargen, Oncovin, 

procarbazina e prednisona) 

Morantel Morantel 

Mortality Rates Taxas de mortalidade 

Musculoskeletal System Sistema músculo-esquelético 

Nanofiltration Nanofiltração 

Naphthylamine Naftilamina 

Naproxene Naproxeno 

Narasin Narasina 

Neomycin Neomicina 

Neonatal Enteritises Enterites neonatais 

Nervous System Sistema nervoso 

Neutral Molecules Moléculas neutras 

Nicarbazin Nicarbazina 

Nifedipine Nifedipina 

Nimesulid Nimesulida 

Nitrate Nitrato 

Nitrogen Nitrogénio 

Nitrogen Mustard Mostarda nitrogenada 

Nitroimidazoles Nitroimidazóis 

Nitroxinil Nitroxinil 
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NGTOX® (New Generation 

ECOTOX) 

NGTOX® (ECOTOX de nova 

geração) 

Nonylphenol Nonilfenol 

Norgestimate/Ethinyl-Estradiol Norgestimato / Etinilestradiol 

O3 Ozono 

O3 / Activated Carbon Systems 
Ozono / Sistemas de carvão 

ativado 

O3/H2O2 Ozono / peróxido de hidrogénio 

O3 / OH- Ozono / ião hidróxido 

Octanol/Water Partition Constant 
Constante de partição 

octanol/água 

Ofloxacine Ofloxacina 

Oligomerization of phenols Oligomerização de fenóis 

Omeprazol Omeprazol 

Organochlorinated Toxic Species Espécies tóxicas organocloradas 

Oxalate Oxalato 

Oxidant Oxidante 

Oxidation-Reduction Reaction Reação de oxidação-redução 

Oxolinic Acid Ácido oxolínico 

Oxytetracycline Oxitetraciclina 

Oxytetracycline - Hydrochloride Hidrocloreto de oxitetraciclina 

Ozonation Ozonização 
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Ozone Ozono 

Ozone-Biological Treatment Ozono-tratamento biológico 

Ozone– Hydrogen Peroxide Ozono – Peróxido de hidrogénio 

Paclitexel Paclitaxel 

Pain Killers Analgésicos 

Paracetamol / Acetaminophen Paracetamol / acetaminofeno 

Paroxetin Paroxetina 

PbO2 Dióxido de Chumbo 

Penicillin G Penicilina G 

Penicillin V Penicilina V 

Percolation Percolação 

Permanganate Oxidation Oxidação com Permanganato 

Peroxodicarbonate Peroxidicarbonato 

Peroxodiphosphate Peroxidifosfato 

Peroxodisulfate Peroxidissulfato 

Pharmaceuticals Produtos farmacêuticos 

Phenazone Fenazona 

Phenicols Fenicóis 

Phenobarbitone Fenobarbital 

Phenolic Ring Hydroxylation    Hidroxilação do anel fenólico 

Phenoxide Fenóxido 
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Phenoxymethyl Penicillin Fenoximetilpenicilina 

Phosphate Fosfato 

Photochemical Processes Processos fotoquímicos 

Photodegradation Fotodegradação 

Photo-Fenton System Sistema de Foto-Fenton 

Photolysis Fotólise 

Photooxidation Foto-oxidação 

Phosphorus Fósforo 

Phytopharmaceuticals Fitofarmacêuticos 

Pilot Plant Instalação piloto 

Pilot Scale Escala piloto 

Piperonyl Butoxide Butóxido de Piperonilo 

Pipette Pipeta 

Polar and Hydrophilic Derivatives Derivados polares e hidrofílicos 

Polar Molecules Molécula polar 

Pollutant Poluente 

Poloxalene Poloxaleno 

Pravastatin Pravastatina 

Prednimustine Prednimustina  

Prednisone Prednisona 

Procaine Procaína 
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Procaine Benzylpenicillin Benzilpenicilina Procaína 

Procaine Penicillin Penicilina procaína 

Procarbazine Procarbazina 

Progesterone Progesterona 

Propanediol Propanodiol 

Propanolol Propranolol 

Propoxyphene n/a pap  
Propoxifeno não aplicável 

fosfoadenosina 5'-fosfato 

Pt Platina 

Purine Purina 

Pyrantel Pirantel 

Pyrolysis Pirólise 

Quantitative analysis Análise quantitativa 

Quantum Yield Rendimento quântico 

Quartz cuvette Célula de quartzo 

Quinine Sulfate Sulfato de quinina 

Quinolone Quinolona 

Radiation Wavelength 
Comprimento de onda da 

radiação 

Radical Scavenger Captador de radicais 

Radioactive Isotopes Isótopos radioativos 
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Radiolysis Radiólise 

Ranitidine Ranitidina 

Ranitidine Hydrochloride Cloridrato de ranitidina 

Reaction Kinetics Cinética da reação 

Reactive Oxygen Species (ROS) 
Espécies reativas de oxigénio 

(EROs) 

Respiratory System Sistema respiratório 

Reverse Osmosis Osmose reversível 

River Water Água dos rios 

Robenidine Hydrochloride Cloridrato de robenidina 

Rofecoxib Rofecoxib 

Ronidazole Ronidazol 

Roxithromycin Roxitromicina 

RuO2 Óxido de ruténio 

Salicylic acid Ácido salicílico 

Salinomycin Salinomicina 

Sample Amostra 

Sampling Points Locais de amostragem 

Sarafloxacin Sarafloxacina 

Sedatives Sedativos 

Sertraline Albuterol  Sertralina Albuterol 
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Sex Hormones Hormonas sexuais 

Shellfish Moluscos 

Simvastatin Sinvastatina 

SnO2 Dióxido de Estanho 

Sodium hydroxide Hidróxido de sódio 

Sodium Valproate Valproato de sódio 

Solar Radiation Radiação solar 

Solid waste Resíduos sólidos 

Solubility Solubilidade 

Somatropin Somatropina 

Sotalol Sotalol 

Spectrophotometry UV-vis Espectrofotometria UV-visível 

Spiramycin Espiramicina 

Steroids Esteroides 

Stigmastanol Estigmasterol 

Stimulants Estimulantes 

Streptozotocin Estreptozotocina 

Sub Lethal Toxicity Toxicidade subletal 

Sulfadiazine Sulfadiazina 

Sulfamerazine Sulfamerazina 

Sulfamethizole Sulfametizol 
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Sulfamethoxazole (SMX) Sulfametoxazol 

Sulfathiazole Sulfatiazol 

Sulfasalazine Sulfassalazina 

Sulfonamide Sulfonamida 

Sulfonylaniline Sulfonilanilina 

Sulfosalicylate Sulfossalicilato 

Superoxide Superóxido 

Surface Diffusion Model Modelo de difusão superficial 

Synergistic Sinérgico 

Systemic Antimicrobials Antimicrobianos sistémicos 

t-BuOH (HO. Radical Scavenger) 
t-BuOH (HO. captador de 

radicais) 

Tamoxifen Tamoxifeno 

Tamsulosin Tansulosina 

Teniposide Teniposido 

Tertiary Amines Aminas terciárias 

Tetracycline (TC) Tetraciclina 

Therapeutic Drugs Medicamentos terapêuticos 

Therapeutic Endpoints Parâmetros terapêuticos 

Thermal processing 
Processamento (tratamento) 

térmico 
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Thiamphenicol Tianfenicol 

Thioridazine Tioridazina 

Thiourea Tioureia 

Thrihalomethanes (THMs) Trihalometanos (THMs) 

Tiamulin Tiamulina 

Tilmicosin Tilmicosina 

Tinidazole Tinidazol 

TiO2 Dióxido de Titânio 

TIOTEPA 

(Triethylentiophosphoramide) 

TIOTEPA (Trietileno-

tiofosforamida) 

Toltrazuril Toltrazuril 

Toxic Agent Agente tóxico 

Toxicity Toxicidade 

Toxicity Testing Análise toxicológica 

Tranquilizers Tranquilizantes 

Triamterene Hydrochlorothiazide Hidroclorotiazida de Triamtereno 

Triclocarban Triclocarban 

Triclosan Triclosan 

Triclabendazole Triclabendazol 

Trimetoprim Trimetoprim 

Tylosin Tilosina 
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Ultraviolet Radiation Radiação ultravioleta 

Ultraviolet Spectrum Region 
Região no espectro de 

ultravioleta 

Uncertainty Factors (Ufs) Fatores de incerteza (UFs) 

Undergraduate Estudante universitário 

Urine Urina 

Urogenital System Sistema urogenital 

UT unit (toxicity) Unidade UT (toxicidade) 

UV Radiation Radiação ultravioleta 

UV/Vis spectrometer Espectrómetro UV/Visível 

UV-Vis spectrum Espectro UV-Visível 

Veterinary Drugs Medicamentos veterinários 

Veterinary Medicine Medicamento veterinário 

Vinblastine Sulfate Sulfato de vinblastina 

Vincristine Sulfate Sulfato de vincristina 

Visual Analysis Análise visual 

Volumetric flask Balão volumétrico 

Vortex machine Agitador Vortex 

Waterbodies  
Acumulação de água (por 

exemplo, rios, lagos etc.) 

Wavelenght Comprimento de onda 
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Weighing boats Cápsulas de pesagem 

X-Rays Raios-X 

Xenobiotic Xenobiótico 

Xenobiotic Compounds Compostos xenobióticos 

Zidovudine Zidovudina 

Zolpidem Zolpidem 
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Anexo 7 – Definições Incluídas na Ontologia 

Biochar - Tipo de carvão produzido a partir de biomassa. Permite reduzir o dióxido de carbono na 

atmosfera, melhorar o solo e gerar energia limpa durante o seu fabrico. 

Biomassa – Aglomerado de todos os derivados recentes de origem animal ou vegetal que são 

utilizados como combustíveis ou para a produção desses mesmos combustíveis. 

Carvão Ativado - Tipo de carvão que foi tratado quimicamente para elevar a sua capacidade de 

adsorção, sendo utilizado para diferentes fins (filtragem, purificação de líquidos, entre outros). 

Coagulação – Neutralização e aglutinação de partículas coloidais em partículas de maiores 

dimensões (maior volume e maior peso) através do uso de coagulantes (reagentes químicos). Os 

coagulantes mais comuns são os sais de ferro e de alumínio que permitem a formação de flocos 

através da precipitação conjunta do hidróxido metálico com as impurezas por ele neutralizadas. 

Cromatografia Líquida - Técnica usada para separar uma amostra nos vários componentes, cuja 

separação ocorre baseada em interações químicas ou físicas da amostra nas fases móveis e 

estacionárias. O objetivo desta técnica passa por identificar esses componentes, quantificá-los e/ou 

purificá-los. 

Decantação – Processo que permite separar dois líquidos imiscíveis (que não se misturam), ou um 

líquido de um sólido depositado. 

Espectrofotometria UV-Visível - Técnica que se baseia na emissão de um feixe de luz com um 

determinado comprimento de onda para uma amostra, e mede a quantidade de luz absorvida. A 

análise quantitativa (ou doseamento) de compostos que se encontram em solução, pode ser feita 

através da espectrofotometria de ultravioleta e visível (UV-Vis), utilizando a lei empírica de Beer-

Lambert. Esta lei relaciona a concentração de um composto em solução, c (mol dm-3), com a sua 

absorvância. 

Espectrometria de Massa - Técnica que se baseia na formação de iões em fase gasosa, com ou 

sem fragmentação, que são caracterizados pelas suas relações de massa/carga e abundâncias 

relativas. 
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ETAR - Infraestrutura de extrema importância e uma solução para a despoluição de múltiplos 

cursos de água para onde, diariamente, são canalizados através das redes de esgotos, grandes 

cargas de efluentes poluentes de forma quase ininterrupta. Normalmente localizadas no troço final 

de um curso de água, estas infraestruturas recebem de forma contínua os resíduos líquidos urbanos 

canalizados através da rede pública de esgotos. Posteriormente submete esses efluentes a um 

tratamento que se processa de forma faseada. 

Filtração - Processo físico para separar um sólido de um líquido ou de um gás, sendo necessário 

fazer atravessar o líquido, ou o gás, com as partículas em suspensão por um material poroso. O 

líquido, ou gás, que passa pelo material poroso é chamado filtrado, e o sólido retido é o resíduo, 

ou bolo. 

Floculação - Agregação de partículas neutralizadas na fase da coagulação, formando-se flocos 

com a ajuda de um floculante (polímero). Os flocos vão aumentando de peso e tamanho permitindo 

a sua sedimentação por ação da gravidade, sendo possível separá-los por decantação e filtração. 

Fotodegradação - Degradação de uma substância quando exposta à ação da luz, natural ou 

artificial. 

Hidrólise - Reações que envolvem a água como regente com a formação de novos compostos. 

Estas reações são catalisadas, em geral, por ácidos.  

Magnetização - Uso de um íman permanente, que em junção com um elemento com 

propriedades metálicas (por exemplo Biochar) permite remover impurezas, por exemplo, da 

água. 

Mineralização – Modificação e purificação da água pela adição de substâncias e compostos 

minerais.  

Nanofiltração – É um processo de membranas conduzido por pressão em que as condições de 

funcionamento e o desempenho no tratamento estão entre a osmose inversa (OI) e a ultrafiltração 

(UF). 

Ozonização – Processo de purificação de água, em que um oxidante forte (Ozono) reage 

rapidamente com a maioria dos compostos orgânicos e microrganismos naturalmente presentes 
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na água. Esta técnica é aplicada após a entrada das águas residuais nas Estações de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR). 

Pesticidas - Substâncias ativas e produtos que têm a capacidade inerente de matar ou controlar 

organismos prejudiciais ou indesejados. Podem ser usadas na agricultura, em zonas urbanas e por 

razões de saúde pública. 

Percolação – Fazer passar lentamente um líquido através de materiais sólidos para o filtrar (coar) 

ou para extrair substâncias desses materiais. 

Processos de Oxidação Avançada (POAs) – Metodologia emergente e promissora para a 

degradação de poluentes orgânicos fortemente persistentes, resistentes a outros tratamentos de 

remediação/descontaminação ambiental. 

Química Analítica - Ciência em que os materiais são separados, identificados e quantificados. 

As técnicas usadas neste ramo da química são definidas como o produto químico ou os 

princípios físicos empregados para estudar uma substância que deva ser analisada (o analito). 

Radiólise - Utilização de radiação nuclear ionizante para efetuar reações químicas por excitação e 

ionização. 
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Anexo 8 – Lista de Elementos Contaminantes Extraídos dos Artigos 

Científicos 

1. Elementos Contaminantes 

1.1. Compostos Químicos 

1.1.1. Terminologia 

• Ácido antranílico; 

• Ácido carboxílico; 

• Amónio; 

• Aziridina; 

• Beta-Lactama (β-Lactama); 

• Bicarbonato; 

• Bissulfato; 

• Carboxilato; 

• Cloramina; 

• Cloro; 

• Coprostanol; 

• Dióxido de cloro; 

• Formaldeído; 

• Fósforo; 

• Hidróxido de sódio; 

• Isatina; 

• Metanol; 
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• Nitratos; 

• Nitroimidazóis: 

• Nonilfenol; 

• Ozono; 

• Oxalato; 

• Propanodiol; 

• Purina; 

• Trihalometanos (THMs); 

• Triclocarban; 

• Triclosan (Conservante em cosméticos); 

• Triclabendazol; 

• Trimetoprim; 

1.2. Compostos Metálicos 

1.2.1. Terminologia 

• Chumbo; 

• Cloreto de Ferro (III); 

• Platina; 

• Sulfato de Ferro (III); 

1.3. Corantes 

1.3.1. Terminologia 

• Arsénico 

o Utilizado na produção de corantes 
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1.4. Fertilizante 

1.4.1. Terminologia 

• Nitrato: 

o Utilizado na produção de fertilizantes 

1.5. Inseticidas 

1.5.1. Terminologia 

• Amitraz: 

o Inseticida e acaricida 

• Cipermetrina: 

o Inseticida piretróide 

• Ciromazina: 

o Larvicida 

• Deltametrina: 

o Inseticida piretróide 

• Diazinona: 

o Inseticida e inibidor da colinestrase 

• Fosmete: 

o Inseticida 

 

 

 

 



207 
 

1.6. Medicamentos para uso humano 

As breves definições explicativas associadas aos elementos terminológicos na ontologia, 

nomeadamente na presente secção foram baseadas em informações existentes nas seguintes 

hiperligações:  

• DGAV (Direção Geral de Agricultura e Veterinária - http://www.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV 

• Índice.eu – Toda a Saúde - https://www.indice.eu/pt 

• Infarmed - https://www.infarmed.pt/ 

• Manual MSD - https://www.msdmanuals.com/pt-

pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/antibi%C3%B3ticos/sulfonamidas 

 

1.6.1. Terminologia 

• Ácido acetilsalicílico: 

o Medicamento do grupo dos anti-inflamatórios não-esteroides (AINE), 

utilizado como anti-inflamatório, antipirético, analgésico e também como 

anti plaquetário 

• Ácido clavulânico: 

o Medicamento que age inibindo a ação das beta-lactamases que são 

enzimas responsáveis pela perda de ação de algumas classes de 

antibióticos 

• Ácido fenofíbrico: 

o Metabolito do ácido fíbrico, que ajuda a reduzir a gordura e o colesterol 

no sangue 

 

 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
https://www.indice.eu/pt
https://www.infarmed.pt/
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/antibi%C3%B3ticos/sulfonamidas
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/antibi%C3%B3ticos/sulfonamidas


208 
 

• Ácido mefenâmico: 

o Medicamento do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) 

usado para tratar a dor, inclusive a dor menstrual 

• Ácido oxolínico: 

o Quinolónico de primeira geração (ácidos nalidíxico, pipemídico, 

piromídico) que possui uma atividade bactericida sobre a maioria dos 

microrganismos Gram-negativos de localização geniturinária 

• Ácido salicílico: 

o Beta-hidroxiácido (-Hidroxiácido) com propriedades queratolíticas 

(esfoliantes) e antimicrobianas, o que significa que afina a camada espessa 

da pele e age evitando a contaminação por bactérias e fungos oportunistas 

• Aciclovir: 

o Nucleosídeo análogo da purina, sintético, com atividade inibitória in vitro 

e in vivo contra os vírus do herpes humano, incluindo o vírus do Herpes 

simplex (VHs), tipos 1 e 2, o vírus Varicella zoster (VVZ), vírus Epstein-

Barr (VEB) e Citomegalovirus (CMV) 

• Adriamicina: 

o Agente antitumoral. É utilizado no tratamento do cancro da mama em 

doentes em risco de sofrer de problemas do coração 

• Agente antineoplásico: 

o Medicamento que evita ou combate o aparecimento de neoplasias ou 

tumores malignos 

• Agente antiparasitário: 

o Substância que previne ou destrói os parasitas 

 



209 
 

• Alendronato: 

o Medicamento que atua nos ossos e no metabolismo do cálcio. 

• Alopurinol: 

o Inibidor seletivo nos passos finais da biossíntese de ácido úrico. É eficaz 

no tratamento da hiperuricemia primária da gota e secundária aos 

distúrbios hematológicos ou terapia antineoplásica 

• Alprazolam: 

o Ansiolítico de curta duração da classe das benzodiazepinas das drogas 

psicoativas. É aplicado no tratamento médico de transtorno do pânico e 

transtornos de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada 

(TAG) ou transtorno de ansiedade social (TAS) 

• Aminopenicilina: 

o Antibiótico beta-lactâmico  

• Aminosídeo: 

o Aminoglicosídeo 

• Amitriptilina: 

o Antidepressivo tricíclico (TCA), que é utilizado para uma série de 

condições médicas, incluindo: transtornos depressivos, transtornos de 

ansiedade, falta de atenção e hiperatividade, profilaxia da enxaqueca, 

distúrbios alimentares, transtorno bipolar, neuralgia pós-herpética e 

insónia 

• Amlodipina: 

o Bloqueador dos canais de cálcio da classe das dihidropiridinas de ação 

prolongada (DHP), utilizada como antihipertensivo e no tratamento da 

angina de peito 
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• Amoxicilina: 

o Bacteriolítico, antibiótico β-lactâmico de espectro moderado, utilizado 

para tratar infeções bacterianas causadas por microrganismos suscetíveis, 

incluindo otite média aguda, faringite estreptocócica, pneumonia, infeções 

da pele, infeções do trato urinário, Salmonella, doença de Lyme, e infeções 

por clamídia 

• Amsacrina: 

o Agentes citostáticos (medicamentos para o tratamento do cancro). É 

utilizada para tratar a leucemia mieloide aguda, também conhecida como 

LM 

• Analgésico: 

o Medicamento ou substância que combate a dor atuando ao nível do 

sistema nervoso central. Os analgésicos dividem-se em narcóticos, 

antipiréticos e antiflogísticos 

• Antiácido: 

o Medicamento ou substância que corrige ou neutraliza a acidez 

• Antibióticos: 

o Compostos orgânicos ou inorgânicos que impedem o desenvolvimento ou 

destroem certas estirpes de microrganismos. Os antibióticos podem ter 

uma ação bactericida que destrói os agentes microbianos e/ou 

bacteriostática que inibe o crescimento dos microrganismos 

• Anticonvulsivante: 

o Medicamento ou substância própria para combater as convulsões 
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• Antidepressivos: 

o Designação de um grupo muito vasto de fármacos que aliviam os sintomas 

da depressão. Os principais antidepressivos pertencem ao grupo dos 

tetracíclicos, das triazolopiridinas e dos tricíclicos 

• Antiepilético: 

o Medicamento que impede ou trata a epilepsia 

• Antifúngico: 

o Medicamento que inibe o desenvolvimento dos fungos 

• Anti-inflamatório: 

o Medicamento que combate ou inibe a inflamação 

• Antimetabolitos: 

o Substância ou grupo de substâncias que substituem, antagonizam ou que 

são competitivas de metabolitos especiais ou particulares. São utilizados 

no tratamento de doenças malignas 

• Antipiréticos: 

o Substância ou processo que é utilizado para diminuir a febre; 

antiflogístico, antifebril 

• Antiprotozoário: 

o Classe de medicamentos utilizados para tratar protozooses 

• Antisséptico: 

o Substância que combate ou previne as infeções destruindo os micróbios 

que podem originar contaminações 

 

 



212 
 

• Aspirina: 

o Contém a substância ativa ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico 

possui, entre outras, a capacidade de reduzir a agregação das plaquetas, 

um dos componentes do sangue, fundamental para a formação dos 

coágulos sanguíneos 

• Atenolol: 

o Agente beta-adrenérgico bloqueador que atua seletivamente no coração, 

diminuindo o ritmo cardíaco e a força de contração cardíaca. 

Consequentemente reduz a pressão sistólica e diastólica e o trabalho 

cardíaco, diminuindo também o consumo de oxigénio. Com estas ações 

este medicamento deve ser indicado para a hipertensão arterial sistémica, 

angina pectoris, arritmia cardíaca e prevenindo, consequentemente, o 

enfarte 

• Azacitidina: 

o Análogo químico da citidina, um nucleosído presente no DNA e RNA. É 

utilizada principalmente no tratamento da síndrome mielodisplásica 

(SMD), para a qual recebeu a aprovação pela Food and Drug 

Administration (FDA) em 19 de maio de 2004; é comercializado como 

Vidaza 

• Azitromicina: 

o Antibiótico estruturalmente semelhante à eritromicina. É utilizado no 

tratamento de pacientes com infeções leves causadas por cepas sensíveis 

de microorganismos designados nas condições específicas a moderada: H. 

influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae, C. pneumoniae, M. 

pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, S. agal. 

• Beclometasona: 

o Esteróide que impede a libertação de substâncias causadoras de 

inflamação no organismo. Utilizado no tratamento de manutenção da asma 
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como terapia profilática em pacientes de 5 anos de idade e mais velhos, e 

no tratamento dos sintomas da rinite alérgica (sazonal ou perene) em 

pacientes com 12 anos de idade e mais velhos 

• Benzilpenicilina: 

o A Benzilpenicilina, frequentemente conhecida como Penicilina G, é um 

tipo de penicilina utilizada no tratamento de infeções graves causadas por 

microorganismos penicilina G-sensíveis, quando são necessários níveis de 

penicilina rápidos e elevados, tais como no tratamento da septicemia, 

meningite, pericardite, endocardite e a pneumonia grave 

• Benzoato de estradiol: 

o Medicamento estrogénico utilizado na terapia hormonal para sintomas da 

menopausa e baixos níveis de estrogénio nas mulheres 

• Bezafibrato: 

o Agente antilipémico que reduz o colesterol e triglicéridos, responsável 

pela redução das lipoproteínas de baixa densidade e aumenta as 

lipoproteínas de alta densidade 

• Bleomicina: 

o Complexo de antibióticos glicopéptidos de Streptomyces verticillus 

relacionados que consiste em bleomicina A2 e B2 (B2 CAS a 9060-10-0). 

O medicamento está envolvido no tratamento de certos tipos de cancro, 

incluindo cancro testicular, cancro de células escamosas, doença de 

Hodgkin e linfoma não-Hodgkin. 

• Bloqueadores beta: 

o Medicamentos com a capacidade de bloquear os receptores β (beta) da 

noradrenalina. Possuem diversas indicações, particularmente como 

antiarrítmicos, anti-hipertensores e na proteção cardíaca após enfarte do 

miocárdio 
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• Carbamazepina: 

o Medicamento utilizado no tratamento da epilepsia 

• Carmustina: 

o Agente alquilante antineoplásico inespecífico na fase do ciclo celular. É 

utilizado no tratamento de tumores cerebrais e outros tumores malignos 

• Carvedilol: 

o Bloqueador beta não seletivo indicado no tratamento de insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC) leve a moderada. Este medicamento atua 

através do relaxamento e expansão dos vasos sanguíneos, prevenindo 

assim o batimento acelerado do coração 

• Cefaclor: 

o Substância utilizada como medicamento antibiótico de amplo espectro 

derivado da cefalexina. É uma cefalosporina de 2ª geração e como todas 

as cefalosporinas é um antibiótico beta lactâmico. É utilizado no 

tratamento de infeções causadas por bactérias 

• Cefalexina: 

o Antibiótico beta lactâmico, cefalosporínico semi-sintético de primeira 

geração, utilizado para tratar infeções bacterianas em muitas partes 

diferentes do corpo 

• Ceftriaxona: 

o Antibiótico cefalosporínico de largo espectro com uma semi-vida muito 

longa e alta penetração nas meninges, olhos e ouvidos internos 

• Cefuroxima: 

o Antibiótico cefalosporínico de largo espectro, resistente a beta-lactamase. 

Tem sido proposto para as infeções com organismos gram-negativos e 

gram-positivos, gonorreia e Haemophilus 
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• Celecoxib: 

o Anti-inflamatório não-esteroide (AINE), utilizado no tratamento de 

osteoartrite, artrite reumatóide, dor aguda, dor menstrual e sintomas 

menstruais, e para reduzir o número de pólipos do cólon e do recto em 

doentes com polipose adenomatosa familiar 

• Cefonicida: 

o Cefalosporina de segunda geração administrada por via intravenosa ou 

intramuscular, utilizada para infeções do trato urinário, infeções do trato 

respiratório inferior e infeções dos tecidos moles e osso 

• Cefalosporinas: 

o Antibióticos betalactâmicos (antibióticos que têm uma estrutura química 

chamada anel betalactâmico). Os antibióticos betalactâmicos também 

incluem os carbapenéns, os monobactans e as penicilinas 

• Cetirizina: 

o Antagonista de histamina H1 de segunda geração, que é eficaz no 

tratamento de rinite alérgica, urticária crónica e na asma induzida pelo 

pólen 

• Cetoprofeno: 

o Medicamento anti-inflamatório não esteróide (AINE), usado para tratar a 

dor ligeira a moderada, e ajuda a aliviar os sintomas de artrite (artrite 

reumatóide e osteoartrite), tais como inflamação, inchaço, rigidez, e dor 

nas articulações 

• Ciclofosfamida: 

o Agente nitrogénico do grupo das oxazoforinas. É usado para tratar vários 

tipos de cancro e algumas desordens auto-imunes 
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• Ciclosporina: 

o Medicamento denominado imunomodulador, o qual diminui as defesas 

naturais do organismo contra substâncias estranhas. Esta ação é 

particularmente útil para prevenir a rejeição de orgãos transplantados, e 

também em certas doenças em que há desregulação do sistema imunitário 

(doenças auto-imunes) 

• Cimetidina: 

o Medicamento antiácido e antiulceroso, antagonista dos receptores H2. É 

utilizado no tratamento de úlceras, refluxo gastroesofágico e síndrome de 

Zollinger-Ellison 

• Ciprofloxacina: 

o Antibiótico do grupo das quinolonas. Devido à sua toxicidade, com largo 

histórico de efeitos adversos debilitantes, é apropriada somente quando 

antibióticos com melhor tolerância tiverem sido inefetivos para curar a 

infeção 

• Cisplatina: 

o Medicamento de quimioterapia à base de platina usado para tratar vários 

tipos de cancro, incluindo sarcomas, alguns carcinomas (por exemplo, 

cancro de pulmão de pequenas células e cancro de ovário), linfomas e 

tumores de células germinativas 

• Citabarina: 

o Nucleósido análogo de pirimidina que é utilizado principalmente no 

tratamento de leucemia, não linfoblástica aguda 

• Citarabina antineoplásica: 

o Agente antineoplásico (medicamento para o tratamento do cancro). É um 

antimetabolito análogo da pirimidina com uma potente ação 
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imunossupressora (ação que diminui as respostas imunitárias do 

organismo) 

• Claritromicina: 

o Antibiótico macrólido semi-sintético derivado da eritromicina, inibe a 

síntese de proteínas bacterianas através da ligação à subunidade 

ribossómica 50S bacterianas. É utilizado para tratar vários tipos de 

infeções bacterianas que afectam a pele e o sistema respiratório 

• Clindamicina: 

o Antibiótico semi-sintético lincosamida que tem substituído lincomicina 

devido a um perfil de efeitos colaterais melhorado. É utilizado no 

tratamento de infeções graves causadas por bactérias específicas. 

• Clofibrato: 

o Derivado do ácido fíbrico utilizado no tratamento de hiperlipoproteinemia 

de tipo III e hipertrigliceridemia severa. Este medicamento é usado para 

diminuir os níveis elevados de colesterol (um tipo de gordura) no sangue 

• Clorambucila: 

o Medicamento denominado citotóxico (ou quimioterapêutico). Este 

medicamento é utilizado no tratamento de determinados tipos de cancro 

que afetam o sangue e o sistema linfático  

• Cloranfenicol (CPL): 

o Antibiótico utilizado no tratamento de infeções graves causadas por 

bactérias específicas 

• Clorexidina: 

o Medicamento pertencente à classe de compostos orgânicos conhecidos 

como clorobenzenos. É utilizado como anti-séptico bucal e de pele 
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• Cloridrato de diltiazem: 

o Medicamento que pertence a um grupo chamado “Bloqueadores da 

entrada de cálcio” Além disso, este medicamento torna os vasos 

sanguíneos mais dilatados e ajuda a baixar a tensão arterial 

• Cloridrato de mebeverina: 

o Antiespasmódicomusculotropico, com ação direta no músculo liso do 

trato gastro-intestinal, proporcionando alívio dos espasmos sem afetar a 

motilidade normal do intestino 

• Cloridrato de metformina: 

o Antidiabético oral da classe das biguanidas, utilizada na Diabetes Mellitus 

tipo 2 (não insulina-dependente), quando a dieta e o exercício são 

insuficientes 

• Clorotetraciclina: 

o Antibiótico utilizado em infeções superficiais (blefarites e conjuntivites) 

e no tratamento do tracoma e outras infeções por clamídia 

• Codeína: 

o Analgésico opióide, relacionado com a morfina, mas com propriedades 

analgésicas menos potentes e efeitos sedativos suaves. É utilizado para 

tratar a dor ligeira a moderada 

• Dacarbazina: 

o Agente antineoplásico, com atividade significativa contra melanomas, 

utilizado para tratar o cancro da pele (melanoma maligno) e doença de 

Hodgkin 

• Daunomicina: 

o Antibiótico obtido a partir de caldos de fermentação do Streptomyces 

peucetius que interfere com a síntese do ADN. Utilizado como citostático, 
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especialmente no tratamento da leucemia mieloblástica aguda. É 

cardiotóxico e mielotóxico 

• Dextropropoxifeno: 

o Analgésico narcótico estruturalmente relacionado com a metadona, 

utilizado para aliviar a dor ligeira a moderada 

• Diazepam: 

o Medicamento da família das benzodiazepinas com uma estrutura 

heterocíclica. É um pó cristalino, usado como ansiolítico, 

anticonvulsivante, relaxante muscular e sedativo 

• Diclofenac: 

o Medicamento designado por anti-inflamatório não esteroide (AINE), que 

é utilizado no tratamento da dor e da inflamação 

• Diclofenac sódico: 

o Medicamento designado por anti-inflamatório não esteroide (AINE), na 

forma de sal de sódio, que é utilizado no tratamento da dor e da inflamação 

• Digoxina: 

o Glicosídeo cardiotónico obtido principalmente a partir de Digitalis lanata, 

que consiste em três açúcares e a digoxigenina aglícona. Utilizado para a 

terapia de digitalização e de manutenção 

• Doxazosina: 

o Bloqueador alfa, utilizado para tratar a pressão arterial elevada em doentes 

do sexo masculino e feminino ou os sintomas causados pelo aumento da 

glândula prostática nos doentes do sexo masculino 
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• Doxiciclina: 

o Derivado sintético de tetraciclina com atividade antimicrobiana 

semelhante. Este derivado é utilizado para tratar infeções bacterianas em 

muitas partes diferentes do corpo 

• Eritromicina: 

o Antibiótico macrólido produzido por Streptomyces erythreus. Inibe a 

síntese proteica bacteriana através da ligação a 50S bacterianas 

subunidades ribossomais; ligação inibe peptidil transferase atividade e 

interfere com a translocação de aminoácidos durante a tradução e 

montagem de proteínas 

• Esomeprazol: 

o Inibidor altamente eficaz da secreção de ácido gástrico. É utilizado na 

terapia de úlceras do estômago e síndrome de Zollinger-Ellison 

• Espiramicina: 

o Antibiótico macrólido ativo por via oral, retal e tópica. Pode constituir 

uma alternativa à eritromicina em doentes com intolerância 

gastrointestinal ou doentes medicados com teofilina ou ciclosporina 

• Estreptozotocina: 

o Agente antineoplásico de alquilação que ocorre naturalmente que é 

especialmente tóxica para as produtoras de insulina de células beta do 

pâncreas em mamíferos. É utilizado no tratamento de certos cancros 

• Etinilestradiol: 

o Estradiol alquilado semisintético com um grupo etinilo no carbono 17. 

Tem elevada potência estrogénica quando administrado oralmente e é 

frequentemente usado como o componente estrogénico nos contracetivos 

orais 
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• Etoposido: 

o Derivado semissintético da podofilotoxina, que exibe atividade anti-

tumoral 

• Famotidina: 

o Medicamento antiulceroso, inibidor de receptores de histamina do tipo 

H2, utilizado para tratar úlceras de estômago (gástricas e duodenais), 

esofagite erosiva (azia ou indigestão ácida), e doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE) 

• Fenazona: 

o Anti-inflamatório, indicado para o tratamento sintomático da dor local e 

inflamação associada a doenças como a otite média aguda congestiva, otite 

causada por gripe, otite barotraumatica 

• Fenobarbital: 

o Medicamento antiepiléptico e anticonvulsivante. É indicado no tratamento 

da epilepsia, nomeadamente das crises parciais simples, crises parciais 

complexas, crises generalizadas tónico-clónicas e na profilaxia das 

convulsões, incluindo as convulsões febris 

• Fenoximetilpenicilina: 

o Antibacteriano indicado no tratamento de infeções leves a moderadas 

devido aos microrganismos sensíveis à penicilina-G 

• Fexofenadina: 

o Medicamento utilizado no alívio dos sintomas que ocorrem com reações 

alérgicas da pele de longa duração (urticária idiopática crónica) tal como 

comichão, inchaço e vermelhidão 
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• Fibratos: 

o Classe de medicamentos para redução de lípidos. Exercem os seus efeitos 

principalmente através da activação do receptor alfa activado pelo 

proliferador do peroxisoma (PPAR-alfa) 

• Finasterida: 

o Medicamento antiandrogénio inibidor da 5-alfarredutase, a enzima que 

converte a testosterona em di-hidrotestosterona. É utilizada em baixas 

doses para o tratamento da calvície e em altas doses no tratamento da 

hiperplasia prostática benigna e cancro da próstata 

• Flucloxacilina: 

o Antibiótico de largo espectro do grupo das isoxazolpenicilinas, que não é 

inativado pelas beta-lactamases estafilocócicas  

• Fluoroquinolonas: 

o Classe de antibióticos 

• Fluoxetina: 

o Medicamento antidepressivo conhecido como inibidor da recaptação da 

serotonina (SSRIs) 

• Fluticasona: 

o Medicamento antiasmático. É utilizado na prevenção das crises de asma 

porque tem uma potente ação anti-inflamatória nos pulmões: diminui a 

irritação e a inflamação, facilitando a respiração e previne as crises de 

asma 

• Fluvoxamina: 

o Antidepressivo que funciona farmacologicamente como um inibidor da 

recaptação da serotonina. É utilizado para tratar o transtorno obsessivo 

compulsivo (TOC) 
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• Furosemida: 

o Medicamento da classe dos diuréticos da ansa, atuante na alça de Henle e 

intensificador da excreção de urina e sódio pelo organismo 

• Gemfibrozil: 

o Ácido fenoxipentanóico não halogenado. Reduz os níveis de colesterol e 

triglicéridos no sangue, em conjunto com uma dieta pobre em gorduras ou 

com realização de exercício físico 

• Gentamicina: 

o Antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, indicado para o tratamento de 

infeções graves causadas por estirpes suscetíveis de microorganismos 

• Gliclazida: 

o Hipoglicemiante oral utilizado para o tratamento de diabetes mellitus não 

- insulino-dependente (DMNID). Pertence à classe sulfonilureia de 

secreção de insulina, que estimulam as células β do pâncreas para libertar 

insulina 

• Griseofulvina: 

o Antibiótico antifúngico administrado por via oral para o tratamento de 

infeções por tínea 

• Hidroclorotiazida: 

o Diurético tiazídico, responsável por reduzir a reabsorção de eletrólitos dos 

túbulos renais. Isto resulta no aumento da excreção de água e eletrólitos, 

incluindo sódio, potássio, cloreto e magnésio 

• Hidroclorotiazida + Enalapril: 

o Combinação de medicamentos utilizada para tratar a hipertensão (tensão 

arterial elevada) 
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• Hidroclorotiazida de Triamtereno: 

o Combinação de medicamentos utilizada para tratar retenção de líquidos 

(edema) e pressão arterial elevada (hipertensão) 

• Ibuprofeno: 

o Medicamento anti-inflamatório não esteróide (AINE), usado para tratar a 

dor ligeira a moderada, e ajuda a aliviar os sintomas de artrite (osteoartrite, 

artrite reumatóide, artrite juvenil ou), tais como inflamação, inchaço, 

rigidez e dor nas articulações 

• Iopamidol: 

o Agentes de contraste iodado, que  permite que vasos sanguíneos, órgãos e 

outros tecidos não-ósseos possam ser vistos mais claramente numa 

tomografia computadorizada ou outro exame radiológico (raio-x) 

• Iopromida: 

o Meio de contraste para exames por raios-x. É utilizada para ajudar a 

diagnosticar ou encontrar problemas no cérebro, coração, cabeça, vasos 

sanguíneos e outras partes do corpo 

• Isoflurano: 

o Anestésico de inalação, estável e não inflamável. É indicado para a 

indução e manutenção da anestesia geral em todos os atos cirúrgicos e 

exames médicos que necessitem de um estado de anestesia 

• Ivermectina: 

o Medicamento pertencente ao grupo das avermectinas. É utilizado para 

tratar borbulhas e borbulhas com pus que aparecem na pele com rosácea 

• Lansoprazol: 

o Fármaco utilizado no tratamento de úlcera péptica, refluxo 

gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison 
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• Levamisol: 

o Fármaco anti-helmíntico que foi testado experimentalmente em doenças 

reumáticas onde aparentemente restaura a resposta imunológica, 

aumentando a quimiotaxia de macrófagos e a função dos linfócitos T 

• Levodopa: 

o Medicamento utilizado para o tratamento de distúrbios parkinsónicos e é 

normalmente administrada com agentes que inibem a sua conversão em 

dopamina fora do sistema nervoso central  

• Levofloxacina: 

o Agente antibacteriano sintético da classe das fluoroquinolonas. É o 

enantiómero S (-) da substância medicamentosa racémica ofloxacina. É 

utilizado para tratar infeções dos seios nasais, pulmões, como por exemplo 

uma pneumonia, rins e vias urinárias, próstata, pele e tecidos moles 

(incluindo a gordura e os músculos) 

• Levotiroxina: 

o Hormona derivada da glândula tiroide. É utilizada para tratar o 

hipotireoidismo, uma doença em que a glândula tiroide não produz 

hormona tireoideana suficiente 

• Lidocaína / Lignocaína: 

o Anestésico local e medicamento antiarrítmico da classe I (subgrupo 1B) 

usado no tratamento da arritmia cardíaca e da dor local (como em 

pequenas operações cirúrgicas) 

• Lincomicina: 

o Antibiótico produzido por Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis. 

Tem sido usado no tratamento de estafilococos, estreptococos, e infeções 

Bacteroides fragilis 
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• Lisinopril: 

o Medicamento pertencente ao grupo dos inibidores da Enzima de 

Conversão da Angiotensina (ECA). Provoca o relaxamento dos vasos 

sanguíneos, facilitando a passagem do sangue 

• Lomustina: 

o Importante agente de alquilação contra doenças malignas hematológicas e 

tumores sólidos. Este medicamento é utilizado para tratar tumores 

cerebrais e a doença de Hodgkin 

• Meclociclina: 

o Antibiótico da tetraciclina. É utilizado topicamente (ou seja, para infeções 

de pele), pois é totalmente insolúvel em água e pode causar danos no 

fígado e nos rins se for administrado sistemicamente 

• Medicamentos para a hipertensão 

• Medicamentos para diminuição de lípidos 

• Melfalano: 

o Medicamento pertencente ao grupo farmacoterapêutico dos citotóxicos 

alquilantes. Indicado no tratamento de mieloma múltiplo; adenocarcinoma 

avançado do ovário 

• Mesalazina: 

o Medicamento anti-inflamatório para o tratamento da colite ulcerosa 

• Metotrexato: 

o Antimetabolito que atua por inibição competitiva da dihidrofolato 

reductase, enzima que reduz o ciclo dihidrofólico a tetrahidrofólico no 

processo de síntese do ADN e replicação celular 
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• Metiltestosterona: 

o Esteroide anabolizante e antineoplásico. É utilizado pela medicina para 

suprimir a deficiência de testosterona e tratamento dos sintomas da 

andropausa nos homens 

• Metoprolol: 

o Beta-bloqueador, responsável por reduzir o efeito das hormonas de stress 

relacionadas com o exercício físico e mental sobre o coração 

• Metronidazol: 

o Derivado nitroimidazol com atividade antiprotozoária. Este medicamento 

está indicado no tratamento de giardíase, amebíase, tricomoníase, 

vaginites por Gardnerella vaginalis e infecções causadas por bactérias 

anaeróbias 

• Miconazol: 

o Agente antifúngico de tipo imidazol, que é usada topicamente e por 

infusão intravenosa. É aplicado no tratamento de infeções fúngicas na 

boca e garganta 

• Midazolam: 

o Medicamento pertencente à classe das benzodiazepinas. Os seus 

principais efeitos são a ansiólise, relaxamento muscular, amnésia e em 

altas doses pode causar hipnose 

• Minociclina: 

o Antibiótico do grupo das tetraciclinas 

• Mitomicina C: 

o Antibiótico antineoplásico produzido por Streptomyces caespitosus 
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• Mitoxantrona: 

o Agente antineoplásico derivado-antracenodiona. Este medicamento está 

indicado para o tratamento de cancro da mama metastizado, linfoma não-

Hodgkin e leucemia não linfocítica aguda em adultos 

• Montelucaste: 

o Medicamento do grupo dos antagonistas dos recetores dos leucotrienos, 

que bloqueia as substâncias denominadas leucotrienos 

• MOPP (Mustargen, Oncovin, procarbazina e prednisona): 

o Tratamento para a doença de Hodgkin 

• Mostarda nitrogenada: 

o Grupo de compostos com forte ação citotóxica por inibição da mitose, 

utilizados no tratamento de leucemias, linfossarcoma, doença de Hodgkin, 

entre outros 

• Naproxeno: 

o Agente anti-inflamatório com propriedades analgésicas e antipiréticas 

• Narasina: 

o Medicamento coccidiostático e histomonostático 

• Neomicina: 

o Antibiótico aminoglicósido bactericida que se liga ao ribossoma 30S de 

microrganismos sensíveis. Interfere com a ligação do mRNA e locais de 

aceitadores de ARNt e resulta na produção de péptidos não-funcionais ou 

tóxicos 
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• Nifedipina: 

o Bloqueadores da entrada do cálcio cuja propriedade mais importante é a 

dilatação dos vasos sanguíneos. Este mecanismo diminui a resistência à 

passagem de sangue, reduzindo a pressão arterial na hipertensão 

• Nimesulida: 

o Medicamento da classe dos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), 

responsável pela síntese de substâncias envolvidas na inflamação, tais 

como as prostaglandinas 

• Norgestimato / Etinilestradiol: 

o Contracetivo que contém dois tipos de hormonas sexuais femininas, 

estrogénio e progesterona, sendo designado de "contracetivo hormonal 

combinado". Estas hormonas previnem que um óvulo seja libertado dos 

ovários para evitar a gravidez. 

• Ofloxacina: 

o Antibiótico sintético de largo espectro do grupo das quinolonas 

• Omeprazol: 

o Medicamento da classe dos inibidores da bomba de protões, considerado 

como antiulceroso. É indicado para o tratamento de úlceras pépticas 

benignas, tanto gástrica como duodenal 

• Oxitetraciclina: 

o Antibiótico de largo-espectro de eficácia contra infeções por bactérias 

gram-positivas e gram-negativas 

• Paclitaxel: 

o Medicamento usado no tratamento do cancro 
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• Paracetamol / Acetaminofeno: 

o Medicamento analgésico de venda livre amplamente utilizado e 

antipirético (redutor da febre) 

• Paroxetina: 

o Antidepressivo inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS). 

• Penicilina G: 

o A Benzilpenicilina, frequentemente conhecida como Penicilina G, é um 

tipo de penicilina utilizada no tratamento de infeções graves causadas por 

microorganismos penicilina G-sensíveis, quando são necessários níveis de 

penicilina rápidos e elevados, tais como no tratamento da septicemia, 

meningite, pericardite, endocardite e a pneumonia grave 

• Penicilina V: 

o Medicamento indicado no tratamento de infeções leves a moderadas 

devido aos microrganismos sensíveis à penicilina-G 

• Pravastatina: 

o Agente redutor do colesterol, que pertence a uma classe de medicamentos 

conhecidos como estatinas 

• Prednimustina: 

o Medicamento utilizado em quimioterapia no tratamento de leucemias e 

linfomas 

• Prednisona: 

o Medicamento corticoide sintético que normalmente é administrado 

oralmente, mas pode ser administrado também através de injeção 

intramuscular e pode ser usado para um grande número de doenças 

diferentes 

 



231 
 

• Procaína: 

o Medicamento anestésico local do grupo amino éster. É usada 

principalmente para reduzir a dor da injeção intra-muscular da penicilina, 

e também na odontologia. 

• Procarbazina: 

o Agente antineoplásico utilizado principalmente em conjunção com 

mecloretamina, vincristina e prednisona (o protocolo MOPP) no 

tratamento da doença de Hodgkin 

• Propranolol: 

o Medicamento anti-hipertensivo indicado para o tratamento e prevenção do 

infarte do miocárdio, da angina e de arritmias cardíacas 

• Pirantel: 

o Vermífugos bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Induzem 

uma ativação acentuada e persistente dos recetores nicotínicos, o que 

resulta em paralisia estática do verme. 

• Quinolona: 

o Classe de antibióticos 

• Ranitidina: 

o Bloqueador de não-imidazole de receptores de histamina que medeiam a 

secreção gástrica (receptores H2). Utilizada no tratamento de úlceras 

gastrointestinais 

• Rofecoxib: 

o Medicamento anti-inflamatório não-esteróide retirado de circulação em 

2004 após comprovada associação com problemas de saúde 
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• Roxitromicina: 

o Antibiótico macrolídeo semi-sintético (impede o crescimento das 

bactérias) 

• Sarafloxacina: 

o Antibiótico pertencente à classe das fluoroquinolonas 

• Sertralina Albuterol: 

o Compontente farmacológico 

• Sinvastatina: 

o Agente redutor de lípidos derivado sinteticamente a partir da fermentação 

do Aspergillus terreus 

• Somatropina: 

o Hormona de crescimento humano recombinante utilizada para o 

tratamento de nanismo, acromegalia e prevenção de perda de peso 

induzida pelo VIH 

• Sotalol: 

o Beta-adrenérgico utilizado no tratamento de arritmias com risco de vida. 

• Sulfadiazina: 

o Medicamento anti-infecioso utilizado para o tratamento de febre 

reumática e meningite meningocócica 

• Sulfamerazina: 

o Sulfamida derivada da sulfadiazina, mas mais solúvel e com idênticas 

indicações terapêuticas 

• Sulfametizol: 

o Antibiótico sulfonamida (inibe a multiplicação de bactérias) 
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• Sulfametoxazol: 

o Antibiótico de sulfonamida que inibe a síntese bacteriana do ácido 

diidrofólico por competir com o ácido para-aminobenzóico (PABA) para 

a ligação à dihidropteroato sintetase (di-hidrofolato-sintetase) 

• Sulfassalazina: 

o Fármaco utilizado no tratamento de doenças inflamatórias do intestino 

• Sulfatiazol: 

o Fármaco com ação antibacteriana do grupo das sulfonamidas, eliminado 

pela urina pelo que é utilizado no tratamento das infeções urinárias 

• Sulfato de quinina: 

o Alcalóide de gosto amargo que tem funções antitérmicas, antimaláricas e 

analgésicas 

• Sulfato de vinblastina: 

o Citostático (medicamento utilizado para combater o cancro) 

• Sulfato de vincristina: 

o Agente quimioterapêutico 

• Sulfonamida: 

o Classe de antibióticos eficazes contra muitas bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas 

• Sulfossalicilato: 

o Compontente farmacológico 

• Tamoxifeno: 

o Medicamento anti estrogénio (agente de inibição) no tecido mamário 
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• Tansulosina: 

o Antagonista seletivo dos recetores adrenérgicos α1A/1D, que reduz a 

tensão dos músculos lisos da próstata e da uretra 

• Teniposido: 

o Medicamento antineoplásico e imunomodulador 

• Tetraciclina: 

o Antibiótico de largo espectro policetídeo 

• Tianfenicol: 

o Antibiótico 

• Tioridazina: 

o Antipsicótico utilizado na gestão das psicoses, incluindo a esquizofrenia 

• Tinidazol: 

o Medicamento utilizado contra infeções causadas por protozoários 

• TIOTEPA (Trietileno-tiofosforamida): 

o Fármaco alquilante utilizado no tratamento de linfomas, leucemias e 

alguns carcinomas 

• Triclosan: 

o Agente antibacteriano e antifúngico 

• Valproato de sódio: 

o Anticonvulsionante e antiepilético 

• Zidovudina: 

o Medicamento antiviral utilizado no tratamento das manifestações do 

síndroma de imunodeficiência adquirida (SIDA) 
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• Zolpidem: 

o Medicação de curta ação hipnótica para o tratamento a curto prazo de 

insónias 

 

1.7. Medicamentos Veterinários 

As breves definições explicativas associadas aos elementos terminológicos na ontologia, 

nomeadamente na presente categoria foram baseadas em informações existentes nas seguintes 

hiperligações:  

• DGAV (Direção Geral de Agricultura e Veterinária - http://www.dgv.min-

agricultura.pt/portal/page/portal/DGV 

• Índice.eu – Toda a Saúde - https://www.indice.eu/pt 

• Infarmed - https://www.infarmed.pt/ 

• Manual MSD - https://www.msdmanuals.com/pt-

pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/antibi%C3%B3ticos/sulfonamidas 

 

1.7.1. Terminologia 

• Agentes antiparasitários: 

o Substâncias que previnem ou destroem os parasitas 

• Altrenogest: 

o Progestagénio activo por via oral para a supressão/prevenção do estro 

em cavalos e suínos 

• Amprólio: 

o Fármaco antiprotozoário para a coccidiose intestinal  

 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV
https://www.indice.eu/pt
https://www.infarmed.pt/
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/antibi%C3%B3ticos/sulfonamidas
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/antibi%C3%B3ticos/sulfonamidas
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• Apramicina: 

o Antibiótico aminoglicosídeo 

• Baquiloprim: 

o Agente antiparasitário usado em bovinos 

• Clopidol: 

o Substância farmacológica 

• Cloridrato de robenidina: 

o Coccodiástico 

• Coccidiostáticos: 

o Agentes antiprotozoários 

• Decoquinato: 

o Antiprotozoário usado em bovinos e ovinos 

• Dimetridazol: 

o Agente antiparasitário 

• Enrofloxacina: 

o Antibiótico usado em caninos e felinos 

• Fenbendazol: 

o Antimicrobiano usado para tratar ténias e parasitas gastrointestinais 

• Flavofosfolipol: 

o Antibiótico 

• Flavomicina: 

o Antibiótico polipeptídico 
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• Florfenicol: 

o Solução injetável usada no tratamento de infeções em bovinos, ovinos e 

suínos 

• Flumequina: 

o Antibiótico  

• Flumetrina: 

o Substância ativa usada externamente para a prevenção de carraças e 

outros insetos 

• Lasalocida: 

o Coccidiostático ionóforo 

• Maduramicina: 

o Coccodiástico 

• Monensina: 

o Coccidiostático ionóforo 

• Morantel: 

o Anti-helmíntico usado para a remoção de parasitas no gado 

• Nicarbazina: 

o Coccidiostático não-ionóforo 

• Nitroxinil: 

o Anti-helmíntico usado para a remoção de parasitas em bovinos e ovinos 

• Poloxaleno: 

o Polímero de óxidos de etileno e propileno. É um surfactante não iónico, 

às vezes usado como aditivo em alimentos para reduzir o inchaço em 

bovinos 
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• Ronidazol: 

o Agente antiprotozoário 

• Salinomicina: 

o Coccidiostático ionóforo 

• Tiamulina: 

o Antibiótico (suínos) 

• Tilmicosina: 

o Prevenção e tratamento de doenças respiratórias 

• Tilosina: 

o Antibiótico 

• Toltrazuril: 

o Medicamento antiparasitário 

1.8. Pesticidas 

1.8.1. Definição: Substâncias ativas e produtos que têm a capacidade inerente de matar 

ou controlar organismos prejudiciais ou indesejados. Podem ser usadas na agricultura, 

em zonas urbanas e por razões de saúde pública. 

1.8.2. Terminologia 

Ácido clofíbrico: 

• Herbicida 

1.9. Resíduos Orgânicos 

Biomassa: Aglomerado de todos os derivados recentes de origem animal ou vegetal que são 

utilizados como combustíveis ou para a produção de combustíveis. 
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1.9.1. Terminologia 

• Ácido húmico 

• Cafeína 

• Carvão betuminoso 

• Compostos inorgânicos 

• Nutrientes inorgânicos 

• Resíduos de biomassa 

1.10. Urina 

Contextualização: Amostras provenientes de doentes internados nos hospitais e que fazem parte 

das águas residuais hospitalares. 

1.10.1. Terminologia 

• Sistema urogenital 

 

2. Métodos e Técnicas de Tratamento 

2.1. Biochar 

2.1.1. Definição 

• Tipo de carvão produzido a partir de biomassa. Permite reduzir o dióxido de carbono 

na atmosfera, melhorar o solo e gerar energia limpa durante o seu fabrico. 

2.1.2. Terminologia 

• BCM [Biochar (resíduo sólido rico em carbono) com propriedades magnéticas] 
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2.2. Carvão Ativado 

2.2.1. Definição 

• Tipo de carvão que foi tratado quimicamente para elevar a sua capacidade 

de adsorção, sendo utilizado para diferentes fins (filtragem, purificação de 

líquidos, entre outros). 

2.3. Coagulação 

2.3.1. Definição 

• Neutralização e aglutinação de partículas coloidais em partículas de maiores 

dimensões (maior volume e maior peso) através do uso de coagulantes 

(reagentes químicos). Os coagulantes mais comuns são os sais de ferro e de 

alumínio que permitem a formação de flocos através da precipitação 

conjunta do hidróxido metálico com as impurezas por ele neutralizadas 

2.4. Decantação 

2.4.1. Definição 

• Processo que permite separar dois líquidos imiscíveis (que não se 

misturam), ou um líquido de um sólido depositado. 

2.5. Filtração 

2.5.1. Definição 

• Processo físico para separar um sólido de um líquido ou de um gás, sendo 

necessário fazer atravessar o líquido, ou o gás, com as partículas em 

suspensão por um material poroso. O líquido, ou gás, que passa pelo 

material poroso é chamado filtrado, e o sólido retido é o resíduo, ou bolo. 

2.6. Floculação 

2.6.1. Definição 
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• Agregação de partículas neutralizadas na fase da coagulação, formando-se 

flocos com a ajuda de um floculante (polímero). Os flocos vão aumentando 

de peso e tamanho permitindo a sua sedimentação por ação da gravidade, 

sendo possível separá-los por decantação e filtração. 

2.7. Fotodegradação 

2.7.1. Definição 

• Degradação de uma substância quando exposta à ação da luz, natural ou 

artificial. 

2.8. Hidrólise 

2.8.1. Definição 

• Reações que envolvem a água como regente com a formação de novos 

compostos. Estas reações são catalisadas, em geral, por ácidos.  

2.9. Magnetização 

2.9.1. Definição 

• Uso de um íman permanente, que em junção com um elemento com 

propriedades metálicas (por exemplo Biochar) permite remover impurezas, 

por exemplo, da água. 

2.10. Mineralização 

2.10.1. Definição 

• Modificação e purificação da água pela adição de substâncias e compostos 

minerais. 

2.11. Nanofiltração 

2.11.1. Definição 
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• Processo de membranas conduzido por pressão em que as condições de 

funcionamento e o desempenho no tratamento estão entre a osmose inversa 

(OI) e a ultrafiltração (UF). 

2.12. Ozonização 

2.12.1. Definição 

• Processo de purificação de água, em que um oxidante forte (Ozono) reage 

rapidamente com a maioria dos compostos orgânicos e microrganismos 

naturalmente presentes na água. Esta técnica é aplicada após a entrada das 

águas residuais nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

2.13. Percolação 

2.13.1. Definição 

• Fazer passar lentamente um líquido através de materiais sólidos para o filtrar 

(coar) ou para extrair substâncias desses materiais. 

2.14. Processos de Oxidação Avançados (POAs) 

2.14.1. Definição 

• Metodologia emergente e promissora para a degradação de poluentes 

orgânicos fortemente persistentes, resistentes a outros tratamentos de 

remediação / descontaminação ambiental. 

2.15. Radiólise 

2.15.1. Definição 

• Utilização de radiação nuclear ionizante para efetuar reações químicas por 

excitação e ionização. 
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3. Instalações de Análise e Tratamento 

3.1. Análise toxicológica 

3.1.1. Terminologia 

• Análise ecotoxicológica 

3.2. Cromatografia líquida 

3.2.1. Definição 

• Técnica usada para separar uma amostra nos vários componentes, cuja 

separação ocorre baseada em interações químicas ou físicas da amostra 

nas fases móveis e estacionárias. O objetivo desta técnica passa por 

identificar esses componentes, quantificá-los e/ou purificá-los. 

3.3. Espectrofotometria UV – Visível 

3.3.1. Definição 

• Técnica que se baseia na emissão de um feixe de luz com um determinado 

comprimento de onda para uma amostra, e mede a quantidade de luz 

absorvida. A análise quantitativa (ou doseamento) de compostos que se 

encontram em solução, pode ser feita através da espectrofotometria de 

ultravioleta e visível (UV-Vis), utilizando a lei empírica de Beer-Lambert. 

Esta lei relaciona a concentração de um composto em solução, c (mol dm-

3), com a sua absorvância. 

3.3.2. Terminologia 

• Espectro UV-Visível 
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3.4. Espectrometria de massa 

3.4.1. Definição 

• Técnica que se baseia na formação de iões em fase gasosa, com ou sem 

fragmentação, que são caracterizados pelas suas relações de massa carga e 

abundâncias relativas. 

3.5. Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

3.5.1. Definição 

• Infraestrutura de extrema importância e uma solução para a despoluição de 

múltiplos cursos de água para onde, diariamente, são canalizados através 

das redes de esgotos, grandes cargas de efluentes poluentes de forma quase 

ininterrupta. Normalmente localizadas no troço final de um curso de água, 

estas infraestruturas recebem de forma contínua os resíduos líquidos 

urbanos canalizados através da rede pública de esgotos. Posteriormente 

submete esses efluentes a um tratamento que se processa de forma faseada. 

 

3.6. Química Analítica 

3.6.1. Definição 

• Ciência em que os materiais são separados, identificados e quantificados. 

As técnicas usadas neste ramo da química são definidas como o produto 

químico ou os princípios físicos empregados para estudar uma substância 

que deva ser analisada (o analito). 

3.6.2. Terminologia 

• Analito 

• Substância presente numa amostra e cuja concentração se pretende 

determinar; 

• Instrumentos analíticos; 

• Técnicas analíticas; 


