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RESUMO 

Microcontaminantes de preocupação emergente tais como os antibióticos encontrados em 

águas superficiais e subterrâneas são possíveis causadores de risco ao meio ambiente e aos 

seres humanos. Nesse sentido, o principal objetivo desse estudo foi avaliar, em escala de 

bancada, a eficiência do tratamento por clarificação (coagulação, floculação e decantação), 

amplamente aplicado em estações de tratamento de água (ETAs) para consumo humano, 

associado ou não à presença de carvão ativado em pó (CAP) para a remoção dos antibióticos 

amoxicilina (AMX), cefalexina (CFX), norfloxacino (NOR) e tetraciclina (TET) em águas 

naturais fortificadas. Foram utilizados dois tipos de águas com características antagônicas 

(alta turbidez e baixa cor, bem como baixa turbidez e alta cor) e dois coagulantes primários 

(cloreto de polialumínio e sulfato ferroso clorado) para verificar a capacidade de eliminar tais 

microcontaminantes orgânicos da água bruta. Foi testada também a aplicação de dois CAPs 

de origens diferentes concomitantemente ao tratamento por clarificação, a fim de maximizar a 

eficiência do processo. Os resultados indicaram que em águas com maior concentração de 

carbono orgânico dissolvido o desempenho foi superior. O tratamento por clarificação 

mostrou-se pouco eficiente (eficiência mediana < 42%) para a remoção dos antibióticos, à 

exceção da tetraciclina que foi bem removida (eficiência > 80%). A aplicação dos CAPs em 

doses crescentes, usuais em ETAS, simultaneamente à aplicação dos coagulantes mostrou-se 

capaz de aumentar a remoção dos antibióticos, tornando-se assim uma importante etapa a ser 

anexada ao tratamento de água, a fim de garantir maior segurança sanitária. 

 

Palavras chave: Tratamento de água, clarificação, coagulação química, antibióticos, carvão 

ativado em pó. 



 

 

ABSTRACT 

Microcontaminants of emerging concern as antibiotics found in surface and groundwater are 

likely to pose a risk to the environment and to humans. In this context, the main goal of this 

study was to evaluate the efficiency of the treatment by clarification (coagulation, flocculation 

and decantation), widely applied in water treatment plants (WTPs) for human consumption, 

associated or not with the presence of powdered activated carbon (PAC) for the removal of 

antibiotics amoxicillin (AMX), cephalexin (CFX), norfloxacin (NOR) and tetracycline (TET) 

in natural fortified waters. Two types of waters with antagonistic characteristics (high 

turbidity and low color, as well as low turbidity and high color) and two primary coagulants 

(polyaluminium chloride and chlorinated ferrous sulfate) were used to verify the ability to 

eliminate such organic microcontaminants from the raw water. It was also tested the 

application of two PACs of different origins concomitantly to the treatment by clarification in 

order to maximize the efficiency of the process. The results indicated that in water with higher 

concentration of dissolved organic carbon the performance was higher. Clarification treatment 

was inefficient (median efficiency <42%) for the removal of antibiotics, with the exception of 

tetracycline that was well removed (efficiency> 80%). The application of PACs in increasing 

doses, usual in ETAS, simultaneously with the application of coagulants, was able to increase 

the antibiotics removal, thus becoming an important step to be added to the water treatment, 

in order to guarantee greater safety sanitary. 

 

Keywords: Water treatment, clarification, chemical coagulation, antibiotics, powdered 

activated carbon 
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1 - INTRODUÇÃO 

A contaminação dos recursos hídricos pode ser efetivada por meio de fontes distintas, 

sendo que os esgotos sanitários são detentores de uma posição de relevo, devido à elevada 

produção e ao consequente lançamento de grandes volumes tratados ou in natura nos corpos 

receptores. Neste cenário, além dos diversos poluentes conhecidos, chamam a atenção, em 

relação aos possíveis impactos ambientais, os microcontaminantes denominados de 

preocupação emergente, os quais apresentam geralmente características de recalcitrância e 

toxicidade, tornando-os potenciais causadores de risco ao meio ambiente e aos seres humanos. 

Sob essa perspectiva, o conceito dessa classe de contaminantes faz alusão a substâncias 

naturais ou sintéticas, presentes em baixas concentrações, ainda não oficialmente reguladas 

pelas autoridades competentes, mas que podem produzir efeitos adversos ou ainda são 

suspeitos de trazer prejuízos aos seres humanos e ao ecossistema (MEFFE; BUSTAMANTE, 

2014; NOGUERA-OVIEDO; AGA, 2016). 

Segundo Stavbar et al. (2017), os antibióticos pertencem a esse grupo e têm se tornado 

motivo de preocupação para a comunidade científica, ao longo dos últimos anos, devido ao 

grande consumo estimado em todo o mundo, o qual alcança o montante de 200.000 toneladas 

ao ano. Uma vez que esses compostos são pouco metabolizados, continuamente são 

excretados ainda em sua forma original em fezes e urinas, atingindo, em última instância, as 

mais diversas coleções hídricas em quantidades significativas. Alguns desses 

microcontaminantes podem persistir por vários meses em águas superficiais, subterrâneas e 

em sedimentos (DINH et al., 2011). Ainda que mecanismos naturais de atenuação atuem 

sobre compostos menos estáveis, a contínua introdução dessa classe de fármacos no meio 

ambiente é responsável pela denominada pseudo-persistência, a qual se refere à frequente 

presença desses compostos nas mais variadas matrizes ambientais (PULICHARLA et al., 

2017). Presentes nos mananciais de abastecimento, eles se constituem em uma ameaça à 

saúde humana e ao equilíbrio ecológico, promovendo o aumento da resistência bacteriana e 

causando distúrbios nas cadeias alimentares (FU et al., 2016).  

As estações de tratamento de água (ETAs) são projetadas para adequá-la aos padrões 

de qualidade vigentes. Os principais objetivos dessas unidades são a remoção de turbidez, cor 

verdadeira, bem como de micro-organismos patogênicos, tornando-a propícia ao consumo 

humano. A despeito de atender bem aos objetivos propostos, estudos indicam baixa eficiência 

de remoção para diversos microcontaminantes dissolvidos na água bruta, sendo necessárias 
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etapas complementares ao tratamento convencional para maximizar a retirada de tais 

compostos e assegurar maior segurança sanitária. Como esses empreendimentos se 

configuram em uma última barreira antes de um novo contato não intencional desses 

microcontaminantes com o ser humano, via água potável, atenção maior deve ser direcionada 

a tais unidades potabilizadoras. 

 Uma solução de baixo custo e bastante exequível para contornar tal problema baseia-

se na conhecida habilidade que certos materiais possuem de remover substâncias dissolvidas 

na água. Os processos adsortivos têm tido aplicação no tratamento de água para 

abastecimento público por pelo menos um século e, durante este período, têm mantido sua 

importância e relevância. As novas tecnologias aplicadas para remoção de 

microcontaminantes não tornaram o uso do carvão ativado obsoleto, pelo contrário, a 

adsorção tem ganhado ainda mais status, tornando-se bastante utilizada visando à proteção 

ambiental, atuando em frentes diversas como na remediação de águas subterrâneas e no 

polimento de efluentes domésticos e industriais (WORCH, 2012). 

 Face ao exposto, o presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficiência do tratamento 

por clarificação, representado pelas etapas de coagulação, floculação e decantação, 

amplamente empregado em ETAs, utilizando separadamente dois distintos coagulantes 

primários, na presença e ausência de carvão ativado em pó (CAP) para a remoção de quatro 

antibióticos de uso bastante consolidado em dois tipos de águas naturais fortificadas. 
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2 - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo geral 

Avaliar a eficiência do tratamento por clarificação, em escala de bancada, associado 

ou não à aplicação de CAP para a remoção dos antibióticos amoxicilina, cefalexina, 

norfloxacino e tetraciclina em dois tipos de águas naturais fortificadas. 

2.2 - Objetivos específicos 

a) Avaliar a influência das características ordinárias das águas de estudo (alta turbidez 

e baixa cor, bem como baixa turbidez e alta cor) na eficiência de remoção dos 

microcontaminantes. 

b) Avaliar o desempenho dos coagulantes primários cloreto de polialumínio (PAC) e 

sulfato ferroso clorado (SFC) na etapa de clarificação, bem como na remoção dos 

antibióticos.  

c) Avaliar o desempenho de dois tipos de CAP (origem mineral e vegetal) na remoção 

dos fármacos em estudo. 
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3 - REVISÃO DE LITERATURA 

Esta revisão tem o intuito de contextualizar alguns temas relevantes ao 

desenvolvimento do trabalho, apresentando inicialmente os principais aspectos ambientais e 

alguns efeitos observados, bem como relatos da ocorrência e destino dos antibióticos no 

ecossistema aquático. Aborda também as principais estruturas, processos e operações 

empregados no tratamento de água para abastecimento público, além de demonstrar os 

esforços empregados para a eliminação dessa classe de microcontaminantes de preocupação 

emergente, visando à proteção da saúde humana. 

3.1 - Antibióticos no meio ambiente: aspectos ambientais e efeitos toxicológicos 

A introdução de antibióticos no meio ambiente, da forma como são habitualmente 

conhecidos, começou, ainda que de forma incipiente, após o início da produção em larga 

escala de penicilinas, na década de 1940.  No período, acontecia a Segunda Guerra Mundial e 

era necessário o desenvolvimento de medicamentos que fossem capazes de combater 

infecções causadas por feridas e, consequentemente, reduzir a alta taxa de mortalidade 

existente (SARMAH; MEYER; BOXALL, 2006). No contexto da época, havia pouco mais de 

dez anos que Alexander Fleming havia descoberto, de forma não intencional, a penicilina (YU 

et al., 2016).  

Apesar do consequente crescimento no consumo ao longo dos anos, somente há pouco 

mais de três décadas, foram realizados os primeiros estudos que apontaram a presença de 

antibióticos em águas superficiais (SARMAH; MEYER; BOXALL, 2006). É pertinente 

ressaltar, todavia, que o desenvolvimento de técnicas analíticas mais sensíveis foi 

fundamental para se conhecer as concentrações desses microcontaminantes no meio aquático, 

uma vez que eles se encontram comumente em níveis traço, da ordem de microgramas por 

litro (µg.L
-1

) ou nanogramas por litro (ng.L
-1

) (NOGUERA-OVIEDO; AGA, 2016;  

GRENNI; ANCONA; BARRA, 2017). Desde então, resíduos de antibióticos têm sido 

detectados frequentemente em múltiplas matrizes como águas superficiais e subterrâneas, bem 

como em solos e sedimentos (HOMEM; SANTOS, 2011). 

A presença desses medicamentos no meio ambiente é devida, sobretudo, a sua 

extensiva utilização, com aplicações na medicina humana e na veterinária. Os propósitos são 

os mais diversos, incluindo o tratamento de infecções, a profilaxia e a promoção do 

crescimento, especialmente para a criação de gado, a agricultura, a apicultura e a aquicultura 
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(FRADE et al., 2014; JUSTINO et al., 2016). Os fármacos são produzidos com o intuito de 

serem persistentes e conservarem suas propriedades químicas tempo suficiente para atingirem 

determinado fim terapêutico, resultando assim em grandes quantidades excretadas do 

medicamento ainda em sua forma inalterada (BILA; DEZOTTI, 2003; HUANG et al., 2011).  

Em outra vertente, a degradação de tais substâncias não significa necessariamente um aspecto 

favorável, uma vez que, na maioria dos casos, os subprodutos da degradação podem se 

apresentar mais tóxicos do que os compostos na sua forma primária (KUMMERER, 2009; 

ELIZALDE-VELÁZQUEZ et al., 2016). 

O aporte de antibióticos relacionados ao uso humano concretiza-se, principalmente, 

através da excreção de fezes e urinas (AXEL et al., 2017). Uma vez eliminadas, elas são 

encaminhadas para as redes coletoras de esgoto e, quando existentes, para as estações de 

tratamento de esgotos (ETEs). Esses empreendimentos empregam, geralmente, processos 

biológicos e poucos apresentam técnicas complementares como tratamento terciário 

(AQUINO; BRANDT; CHERNICHARO, 2013).  Dessa forma, o principal objetivo de tais 

unidades é a redução da concentração de matéria orgânica, bem como a atenuação de 

nutrientes e de patógenos, não atuando de forma efetiva sobre compostos orgânicos 

possuidores de alta polaridade, tais como os antibióticos (JANK et al., 2014). Certifica essa 

assertiva o grande número de publicações relatando baixa eficiência na remoção de tais 

micropoluentes (HUGHES; KAY; BROWN, 2012; GOTHWAL; SHASHIDHAR, 2015; MU 

et al., 2016). 

A situação de países em desenvolvimento nos quais os índices de esgotamento 

sanitário apresentam-se, via de regra, inferiores ao desejado, merece atenção maior, devido ao 

despejo de grande parte dos esgotos in natura ou parcialmente tratados nos corpos hídricos, 

podendo culminar em níveis mais elevados de contaminação (REHMAN et al., 2015). O 

Brasil, por exemplo, apresenta um percentual de atendimento de coleta de esgoto em zonas 

urbanas de 59,7%, enquanto o tratamento de esgotos alcança apenas 44,9% do volume 

produzido (SNIS, 2016). 

Um aporte de antibióticos adicional adentrando o meio ambiente concretiza-se através 

da disposição inadequada de medicamentos vencidos ou subutilizados pela população. O 

descarte desses fármacos seja via vaso sanitário, pias de banheiro ou lixo comum torna-se um 

importante contribuidor para uma maior carga desses micropoluentes nos esgotos domésticos 

e nos aterros sanitários (LEAL; THOMPSON; BRZEZINSKI, 2011). Além disso, a 
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contribuição relativa às indústrias farmacêuticas, bem como os efluentes gerados em hospitais 

são importantes intervenientes no processo para uma maior carga de contaminantes nos 

recursos hídricos (STAVBAR et al., 2017). 

Visando a combater o uso indevido pela população e o desenvolvimento de resistência 

bacteriana, vários países têm impostos medidas de restrição a vendas de antibióticos sem 

receita médica. No caso do Brasil, por exemplo, a partir da entrada em vigor da Resolução 

44/2010, a qual dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas 

como antimicrobianos, paradoxalmente, verificou-se aumento do consumo em relação ao 

último período, segundo dados da IMS HEALTH. Dessa forma, a redução do aporte desses 

compostos no meio ambiente, provavelmente, não deverá ser percebida a curto ou médio 

prazo. 

Considerando o uso veterinário de antibióticos, as excreções animais são consideradas 

uma importante fonte de contaminação indireta, tendo em vista o fato de o estrume vir sendo 

bastante utilizado na fertilização dos solos agrícolas. Uma vez dispersos nos solos, os 

compostos que não sofreram alteração ou seus metabolitos poderão sofrer percolação e 

lixiviação, poluindo as águas subterrâneas e ocasionalmente atingindo as águas superficiais, 

afetando, assim, os organismos aquáticos eventualmente expostos (SEIFRTOVÁ et al., 2009). 

Outra importante fonte de contaminação ocorre de forma direta através da aplicação de 

antibióticos na aquicultura. Segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO), em 

2014, o setor industrial dobrou sua produção na última década, sendo responsável por 

aproximadamente 50% da produção mundial de peixes, o que ocasiona também um aumento 

no consumo desses fármacos e consequentemente uma maior liberação no ecossistema 

aquático (SANTOS; RAMOS, 2016; LIU; STEELE; MENG, 2017). Ainda em relação à 

produção animal, a presença de antibióticos em produtos como leite, carne e mel tem sido 

monitorada em vários países e já dispõe de regulação própria. No entanto, estudos apontam a 

presença desses fármacos em concentrações acima dos limites estabelecidos, propiciando 

assim um novo contato não intencional com o ser humano (JANK et al., 2017). 

Na Figura 1, é possível visualizar um resumo das principais vias de entrada e de 

transporte dos microcontaminantes entre os compartimentos ambientais. 
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Figura 1. Locais de contaminação do meio ambiente com antibióticos 

 

Fonte: HOMEM; SANTOS, 2011 

O panorama ora descrito sinaliza a presença de antibióticos em mananciais 

superficiais, o que tem sido extensamente relatado em diversos estudos (ZUCCATO et al., 

2010; LOCATELLI; SODRÉ; JARDIM, 2011; NGUMBA; GACHANJA; TUHKANEN, 

2016). As concentrações reportadas estão sujeitas a variações, atrelando-se, geralmente, a 

fatores intrínsecos como vazão do corpo receptor, clima, proximidade de ETEs, população 

servida, dentre outros (WU et al., 2016).  

A questão que desperta atenção, em um primeiro momento, no ambiente aquático, 

versa sobre os efeitos desses microcontaminantes sobre a fauna e a possibilidade de 
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desenvolvimento de genes de resistência bacteriana. A contínua introdução desses compostos 

em tal ecossistema pode colocar em risco vários organismos que não são o alvo, causando 

efeitos imperceptíveis que, com o passar do tempo, se tornariam mais notáveis, produzindo 

mudanças nas respostas fisiológicas e bioquímicas (MATOZZO et al., 2016).  

Apesar de uma maior atenção e preocupação recaírem sobre os efeitos relacionados à 

saúde humana, a contínua liberação desses fármacos para o meio aquático afeta a microbiota e 

muitos pequenos invertebrados, prejudicando praticamente toda a cadeia alimentar. As 

cianobactérias e as algas, por exemplo, são representantes da microfauna que têm um 

importante papel nos ecossistemas aquáticos, provendo nutrientes para a biota local. Estudo 

examinou o efeito dos antibióticos amoxicilina, eritromicina, levofloxacino, norfloxacino e 

tetraciclina sobre a cianobactéria Anabaena CPB4337 e a alga verde Pseudokirchneriella 

subcapitata, no qual os micro-organismos foram expostos a concentrações variando entre 0,01 

a 1.500 mg.L
-1

 durante 72 horas. Os resultados indicaram que cada antibiótico foi tóxico a 

pelo menos um dos micro-organismos e que, quando houve exposição dos alvos à mistura dos 

fármacos, a interação dos fatores culminou em um grau maior de toxicidade, afetando ambos 

os seres (GONZÁLEZ-PLEITER et al., 2013).  

Miranda e Castillo (1998) estudaram a resistência da bactéria Aeromonas recuperada 

de águas com distintos graus de poluição e constataram que para os antibióticos carbenicilina 

e eritromicina houve um aumento importante da resistência dos isolados, quando exposta a 

100 µg e 15 µg, respectivamente, em um teste de difusão em ágar. 

Yasser e Adli (2014) monitoraram a toxicidade da penicilina G, ciprofloxacino e 

tilosan em cianobactérias, expostas a uma concentração de até 4 mg.L
-1

, durante 72 horas. Os 

resultados demonstraram que todos os fármacos individualmente inibiram o crescimento 

celular, entretanto, quando misturados, os efeitos foram mais pronunciados, indicando que a 

possível interação no meio ambiente torna-se mais significativa. 

O trabalho de Shang et al. (2015) avaliou o efeito dos antibióticos tetraciclina, 

oxitetraciclina e clorotetraciclina sobre a cianobactéria Microcystis aeruginosa em 

concentrações de 0,01 a 1 mg.L
-1

. Foi observado que a densidade celular manteve-se estável 

apenas no primeiro dia, vindo a decrescer a partir do segundo dia, enquanto que o crescimento 

celular foi significativamente inibido no nono dia. Os resultados apontaram para a influência 

dos três fármacos sobre o crescimento celular e a síntese proteica da alga. 
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Além de todos os efeitos supracitados passíveis de afetarem adversamente a cadeia 

alimentar aquática, outra consequência indesejável da presença de antibióticos pode ocorrer 

em ETEs. O consórcio microbiano existente responsável por degradar a matéria orgânica pode 

ser afetado pela presença de tais compostos, diminuindo sobremaneira a capacidade dos 

micro-organismos em degradar a matéria orgânica (KÜMMERER, 2009). 

Alguns pesquisadores reportam que os efeitos dos antibióticos no ambiente não afetam 

somente a microbiota, mas também a indivíduos de maior porte como os peixes. Em um 

estudo realizado por Elizalde-Velázquez et al. (2016), foram avaliados os efeitos da 

amoxicilina em peixes da espécie Cyprinus carpio. Foram monitorados a concentração do 

antibiótico e de seu principal produto de degradação na água - ácido amoxiciloico - e de 

biomarcadores de estresse oxidativo em órgãos como cérebro, fígado, rim e nas brânquias, 

sendo que os animais foram expostos a concentrações de 10 ng.L
-1

, 10 µg.L
-1

 e 10 mg.L
-1

, 

durante um período entre 12 e 96 horas. Os resultados apontaram toxicidade para todos os 

órgãos, sendo o rim o mais afetado. Foi apontado como o principal causador de tal desordem 

o ácido amoxiciloico, uma vez que a amoxicilina foi completamente degradada em um 

período de 12 horas. A presença de enzimas beta-lactamases nos peixes foi verificada e 

considerada a grande responsável por essa rápida conversão, contrastando-se com a baixa taxa 

que ocorreu no recipiente sem a presença dos peixes. 

Em um estudo de revisão realizado por Daghrir e Drogui (2013), foram elencados 

vários efeitos toxicológicos das tetraciclinas na microfauna e em plantas terrestres, 

prejudicando o desenvolvimento de culturas como feijão e trigo. Além disso, efeitos 

estrogênicos desses antibióticos foram observados em peixes da espécie Medaka japanese. 

Uma concentração de 10 mg.L
-1

 de clorotetraciclina induziu vitelogenina em machos, 

enquanto que 0,1 mg.L
-1

 inibiu a síntese dessa proteína nas fêmeas (KIM, 2007). Outros 

efeitos observados foram a diminuição do número de nascimento por fêmeas e o menor 

desenvolvimento da população (PARK; CHOI, 2008). 

Os efeitos da exposição de peixes, durante 28 dias, da espécie Danio rerio a 

concentrações entre 100 ng.L
-1

 e 30 mg.L
-1

 de norfloxacino foram avaliados por Bartoskova et 

al. (2014). Os autores afirmaram que o antibiótico não prejudicou a taxa de crescimento da 

população, entretanto, alguns biomarcadores de estresse oxidativo foram significativamente 

aumentados, levando à conclusão de que, mesmo em concentrações ambientais, esse fármaco 

impacta negativamente processos bioquímicos em organismos aquáticos.  
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O aumento da resistência bacteriana é, indubitavelmente, uma questão grave em 

termos de saúde pública e é considerado uma das grandes preocupações da medicina 

moderna. Segundo Bergeron et al. (2015), esse problema pode ocorrer tanto pelo uso correto 

da droga, quanto pelo uso inadequado, seja pelo não atendimento ao tempo de tratamento ou 

pelo excesso de dosagem. Adicionalmente, o uso inadequado de antibióticos de amplo 

espectro, mesmo quando identificado o micro-organismo alvo, potencializa tal efeito 

(MOURA et al., 2015). Até o final do século XX, a resistência bacteriana se restringia aos 

ambientes hospitalares, todavia, atualmente, ela está associada a vários ambientes, podendo 

manifestar-se inclusive sobre os indivíduos mais saudáveis (GUIMARÃES, 2010). O temor 

em relação a tal fenômeno é justificado, uma vez que tanto a humanidade quanto os animais 

correm o risco do retorno à era pré-antibióticos, na qual simples infecções eram intratáveis e 

ocasionavam a morte de milhares de pessoas e animais (CARVALHO; SANTOS, 2016). 

Estudos da U.S Center for Disease Dynamics, Economics and Policy estimam que a 

resistência a antibióticos é responsável por mais de dois milhões de infecções e de 

aproximadamente 23.000 mortes por ano nos Estados Unidos, enquanto que na Europa as 

estimativas apontam para um número em torno de 25.000 mortes a cada ano (CDDEP, 2015). 

Projeções baseadas nos números atuais preveem ainda que em 2050 o número de mortes 

possa alcançar dez milhões, superando a taxa de mortalidade por câncer (AMINOV, 2016). 

A frequente detecção de genes de resistência bacteriana em ambientes aquáticos torna 

ainda mais preocupante a situação. Em um estudo de revisão realizado por Zhang, Zhang e 

Fang (2009), tais genes foram detectados em águas superficiais, esgotos, sedimentos e até 

mesmo na água potável. Até o presente momento, já existem 38 genes identificados de 

resistência para as tetraciclinas, ao passo que há mais de 400 beta-lactamases codificadas por 

tais genes. É importante mencionar que mesmo diminuindo o aporte de antibióticos no 

ambiente, tais genes têm grande possibilidade de persistirem e se disseminarem, amplamente, 

através do mecanismo de transferência horizontal, reduzindo as defesas farmacológicas contra 

infecções (LI et al., 2017). 

Em relação à ingestão de água contaminada com antibióticos, mesmo em doses sub-

terapêuticas, pouco se sabe acerca dos efeitos que o uso contínuo pode causar em longo prazo 

à saúde humana (JONES; LESTER; VOULVOULIS, 2005). Embora alguns autores afirmem 

sobre um risco negligenciável, existe uma carência relacionada à identificação, quantificação 

e aos riscos associados aos produtos de transformação que podem ser formados no ambiente e 

durante os processos de tratamento utilizados nas ETEs e ETAs (SIMAZAKI et al., 2015; 
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CARVALHO; SANTOS, 2016). Além disso, os efeitos da exposição à mistura desses 

fármacos e seus respectivos produtos de degradação também devem ser considerados 

(CARVALHO; SANTOS, 2016). A Organização Mundial de Saúde (OMS) também se 

mostra atenta, afirmando sobre a crescente preocupação entre agências reguladoras de 

qualidade da água, órgãos governamentais, concessionárias de abastecimento de água e o 

público em geral (LEAL; THOMPSON; BRZEZINSKI, 2011). Sendo assim, na ausência de 

certeza científica e do desconhecimento dos efeitos da exposição contínua dos seres humanos 

a tais compostos, resta como forma de precaução o desenvolvimento de técnicas que 

possibilitem a remoção completa de tais microcontaminantes (ZHANG et al., 2016).  

3.2 -  Ocorrência e destino de antibióticos nos corpos hídricos 

O consumo de medicamentos antimicrobianos tem experimentado um crescimento 

considerável em praticamente todo o mundo, aumentando dessa forma a possibilidade desses 

microcontaminantes serem encontrados em corpos hídricos. A despeito de serem encontrados 

em níveis traço (µg.L
-1

 a ng.L
-1

), algumas propriedades físico-químicas apontam para uma 

certa persistência, tornando-os recalcitrantes à degradação natural, acumulando-se em 

sedimentos ou sendo transportados a longas distâncias, podendo causar danos a organismos 

eventualmente expostos (MANZETTI; GHISI, 2014). 

O lugar de encontro e a adequada técnica de remoção podem ser preditos com o 

conhecimento de tais propriedades. Destacam-se como bons indicadores, sob esse aspecto, a 

constante de dissociação ácida (pKa), responsável por fornecer informações a respeito da 

ionização dos grupos ácidos e básicos de uma substância em meio aquoso; o coeficiente de 

partição octanol/água (Kow), usado para indicar a possibilidade de bioacumulação; a constante 

de biodegradabilidade (Kbio), capaz de apontar a capacidade de degradação natural; e o 

coeficiente de distribuição sólido-líquido (Kd), utilizado para estimar a adsorção do poluente 

em fases sólidas (ŞANLI; ŞANLI; ALSANCAK, 2009; AQUINO; BRANDT; 

CHERNICHARO, 2013; VAN DOORSLAER et al., 2014). 

Desde que as técnicas instrumentais analíticas possibilitaram detectar e quantificar 

esses microcontaminantes em níveis baixos, há relatos científicos, em várias partes do mundo, 

apontando a presença de antibióticos em águas superficiais e subterrâneas, ambas 

potencialmente candidatas à explotação para abastecimento humano. O primeiro estudo a 

reportar a presença dessa classe de fármacos em águas superficiais foi o de Watts e 

colaboradores no ano de 1982, no qual foi apontada a ocorrência de representantes da classe 
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dos macrolídeos e das sulfonamidas e tetraciclinas (SARMAH; MEYER; BOXALL, 2006). 

Os antibióticos objetos de estudo no presente trabalho têm sido reportados há pouco mais de 

uma década e algumas pesquisas envolvendo a ocorrência e o destino desses fármacos nos 

corpos hídricos serão brevemente apresentadas. 

 Costanzo et al. (2005) avaliaram a presença de cefalexina e norfloxacino a montante e 

jusante de uma ETE de grande porte e de seu respectivo corpo receptor. No estudo, a 

cefalexina afluía à estação com concentração de 2.000 ng.L
-1

 e era lançada com 78,2 ng.L
-1

. 

Já no corpo hídrico, as concentrações encontradas foram de (15,4; 20,4 e 26,8 ng.L
-1

) a 0, 50 e 

500 metros do lançamento. Esse antibiótico é considerado o segundo mais prescrito na 

Austrália. Os autores sugeriram uma alta remoção por biodegradação, relativa à ETE, e certa 

persistência no rio. O norfloxacino foi lançado a 210 ng.L
-1

 e apresentou 80 e 32 ng.L
-1

 a 0 e 

50 metros, respectivamente, sendo que a 500 metros não foi detectado. É importante ressaltar, 

todavia, que o curto espaço de amostragem empregado no trabalho deve se relacionar à 

proximidade da estação com a baía de Moreton, em Brisbane, na Austrália. 

Dois anos mais tarde, no continente asiático, Xu et al. (2007) avaliaram a presença de 

nove antibióticos comumente utilizados na China, em águas marinhas e dulcícolas. A região 

foi caracterizada por ter uma população superior a 40 milhões de habitantes, com referência 

ao ano base de 2004, e ainda lançar mais da metade dos esgotos domésticos sem o devido 

tratamento nos corpos hídricos. A amostragem foi realizada nos meses de março, 

representando o período de seca, e junho, mês de intensas chuvas. Neste mês, em particular, 

ocorreu a maior cheia do rio Pearl com base nos últimos 100 anos. O antibiótico norfloxacino 

foi detectado apenas duas vezes no período chuvoso (n = 12), sendo 13 ng.L
-1

 sua maior 

concentração (LQ = 10 ng.L
-1

), ao passo que no mês de março foi detectado em todas as 

amostras com concentração máxima de 251 ng.L
-1

 e mediana de 150 ng.L
-1

. O autor relatou 

que a concentração foi bem superior à normalmente encontrada em águas superficiais e citou 

a semelhança com a faixa encontrada em esgotos domésticos, entretanto, justificou tal 

resultado, relacionando-o à grande quantidade de efluentes não tratados. A amoxicilina, 

apesar de ser o antibiótico mais prescrito na China, não foi detectada em amostragem alguma. 

O autor relacionou tal fato à hidrólise do anel beta-lactâmico, que seria acentuada pelas 

condições subtropicais vivenciadas no país, sendo que o LQ do fármaco no estudo era de 20 

ng.L
-1

.  
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No continente europeu, Kasprzyk-Hordern et al. (2007) avaliaram a concentração de 

amoxicilina no rio Taff, situado no País de Gales. A amostragem foi realizada após um evento 

de chuva intensa. O ponto amostral situado em um parque ecológico não apresentou 

contaminação pelo antibiótico, tampouco pelos outros analitos alvo da pesquisa. O local 

situado a 23,5 km do referido parque apresentou concentrações entre 39 e 49 ng.L
-1

, enquanto 

que o ponto situado a 8,5 km a jusante de uma ETE de médio porte apresentou concentrações 

entre 198 e 245 ng.L
-1

. No último ponto, a concentração variou entre 56 e 60 ng.L
-1

 a 18 km 

de uma cidade com uma população estimada em aproximadamente 320.000 habitantes. Os 

autores concluíram que há uma forte correlação entre o uso estimado do antibiótico (9.574 

kg.ano
-1

), sendo o mais consumido no país, a taxa de excreção do composto inalterado (60 – 

80%) e a presença no corpo hídrico. 

No ano seguinte, os mesmos autores monitoraram a concentração de 56 fármacos 

durante 10 meses, em dois rios do País de Gales. A amoxicilina foi detectada com 

concentrações variando entre 10 e 622 ng.L
-1

 no rio Taff e não foi detectada no rio Ely. As 

características dos rios podem ajudam a explicar tal comportamento. Enquanto aquele corta 

uma extensa área urbanizada, recebendo, consequentemente, efluentes domésticos, o último 

drena áreas predominantemente rurais, diminuindo assim a possibilidade de contribuição 

humana no aporte do antibiótico. Não obstante a amoxicilina seja usada também na medicina 

veterinária, não há informações acerca do uso no referido país, podendo especular-se que ela 

não seja aplicada ou sua utilização aconteça de forma pouco expressiva. 

Tamtam et al. (2008) avaliaram a presença de antibióticos no rio Sena, na França. O 

norfloxacino foi encontrado em concentrações superiores a 30 ng.L
-1

, somente em períodos de 

baixa vazão, sendo frequentemente detectado em dois lugares dos três amostrados. Especulou-

se a possibilidade de contaminação local e uma rápida dissipação no rio. Os autores 

compararam tal comportamento ao de outra fluorquinolona – ciprofloxacino – cuja detecção 

no meio parece se reduzir rapidamente, possivelmente, em função da fotodegradação e da 

adsorção às partículas presentes na massa líquida. Foi pontuado ainda que são consumidas 13 

toneladas do antibiótico, por ano no país, sendo seu consumo maior no inverno, indo ao 

encontro dos eventos de baixa vazão do rio. 

Novamente no continente da Oceania, de forma bastante abrangente, Watkinson et al. 

(2009) avaliaram a presença de vários fármacos em efluentes hospitalares, afluente e efluente 

de ETEs, águas superficiais e água tratada. Em relação ao efluente hospitalar, amoxicilina 
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apresentou concentração máxima de 900 ng.L
-1

 (média de 90 ng.L
-1

), cefalexina de 10.000 

ng.L
-1

 (média de 4.100 ng.L
-1

), norfloxacino de 200 ng/L (média de 90 ng.L
-1

), sendo 

detectados em todas as amostragens (n = 3), e a tetraciclina foi detectada apenas uma vez com 

concentração de 40 ng.L
-1

. A concentração dos fármacos em ETEs revelou para a amoxicilina 

(6.940 ng.L
-1

 no afluente e 50 ng.L
-1

 no efluente); cefalexina (64.000 ng.L
-1

 no afluente e 250 

ng.L
-1

 no efluente); norfloxacino (220 ng.L
-1

 no afluente e 250 ng.L
-1

 no efluente) e para a 

tetraciclina (100 ng.L
-1

 no afluente e 20 ng.L
-1

 no efluente). Para as águas superficiais, foram 

encontradas concentrações máximas de 200 ng.L
-1

 para a amoxicilina, 100 ng.L
-1

 para a 

cefalexina, 1.150 ng.L
-1

 para o norfloxacino (78 % de frequência de detecção, sendo n = 98) e 

80 ng. L 
-1 

para a tetraciclina com frequência de detecção similar à da amoxicilina e cefalexina 

(22 e 33%, respectivamente). Segundo os autores, não foi possível assegurar a eficiência de 

remoção das ETEs, pois os valores eram referentes a locais distintos, todavia, percebeu-se 

uma diminuição importante na concentração para vários grupos. Na água tratada, não foi 

encontrado antibiótico algum em concentrações acima do limite de detecção (LD). Foi 

sugerido pelos autores que um possível tratamento complementar nas estações potabilizadoras 

aliado ao tempo de residência da água na rede de distribuição seriam fatores importantes para 

a não detecção dos antibióticos.  

Lin e Tsai (2009) estudaram a presença de vários medicamentos em rios de Taiwan, 

efluentes hospitalares e de indústrias farmacêuticas. A tetraciclina foi detectada em 

concentrações de até 455 ng.L
-1

 em efluentes de hospitais (mediana de 89 ng.L
-1

) e de até 

9.660 ng.L
-1

 em efluentes de indústrias farmacêuticas (mediana de 25 ng.L
-1

). Já nos corpos 

hídricos, a concentração foi relativamente baixa (4 a 30 ng.L
-1

). A elevada presença nos 

efluentes foi atribuída à grande quantidade excretada (80 – 90%) sem sofrer transformações. 

Adicionalmente, os autores citaram a habilidade que a molécula possui de se complexar a 

cátions como o cálcio, estando provavelmente ligada ao sedimento e material suspenso, 

justificando assim a baixa concentração encontrada nos corpos receptores.  

Jiang et al. (2011) avaliaram a concentração de 22 antibióticos pertencentes ao grupo 

das fluorquinolonas, sulfonamidas e tetraciclinas no rio Huangpur na China. A frequência de 

detecção da tetraciclina foi de 89% (n =19) no período de chuvas – junho (158,9 mm) -, com 

concentração média de 36,71 ng.L
-1

 e concentrações variando entre 15,07 a 113,89 ng.L
-1

. No 

período com menor precipitação mensal - dezembro (48,8 mm) - ela foi detectada 31% das 

vezes, sempre abaixo do limite de quantificação de 10,89 ng.L
-1

. De forma geral, todos os 

antibióticos apresentaram concentrações menores no mês mais chuvoso, paradoxalmente, a 
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tetraciclina apresentou comportamento contrário. Segundo o autor, uma possível explicação 

residiria no fato de em condições de baixa vazão ser mais fácil ocorrer a sedimentação, uma 

vez que provavelmente se adsorveriam mais exitosamente às partículas suspensas. 

Dinh et al. (2011) desenvolveram um método para identificar e avaliar a presença de 

antibióticos em três rios pertencentes à bacia do rio Sena, em Paris. Dos 23 antibióticos 

selecionados, foram encontrados 12 nas amostragens realizadas. A amoxicilina foi encontrada 

no rio Sena a jusante da capital a uma concentração média de 68 ng/L, sendo que o limite de 

quantificação era de 39,2 ng.L
-1

. O norfloxacino foi encontrado em todos os pontos situados a 

jusante de ETEs e da cidade de Paris em concentrações média de 17 a 75 ng.L
-1

, tendo como 

limite de quantificação 7 ng.L
-1

. A tetraciclina foi encontrada com concentração média de 7,4 

ng.L
-1

 em corpo receptor de efluente doméstico, sendo seu limite de quantificação de 6 ng.L
-1

. 

Em águas brasileiras, Locatelli (2011) avaliou a presença de oito antibióticos na bacia 

do rio Atibaia, em Campinas. As coletas foram realizadas em dias que representavam 

períodos de chuva e seca em locais situados a montante de ETAs, a jusante da cidade de 

Campinas e em um corpo receptor de baixa vazão, notadamente afetado pela descarga de 

aproximadamente 25% de esgotos domésticos não tratados provenientes da referida cidade a 

montante. A amoxicilina foi detectada com maior concentração de 1.284 ng.L
-1

 em período 

chuvoso no ponto mais impactado pelo aporte de esgotos não tratados, ao passo que nos 

mananciais utilizados para abastecimento sua maior concentração foi de 17 ng.L
-1

 na estação 

seca. A cefalexina teve sua maior concentração de 2.422 ng.L
-1

 no período de seca no referido 

corpo receptor impactado, enquanto que nos outros pontos amostrais sua concentração se 

manteve entre 26 e 29 ng.L
-1

. Para o norfloxacino, as concentrações se mantiveram abaixo de 

2,2 ng.L
-1

, à exceção na estação seca, cujo ponto mais crítico apresentou 51 ng.L
-1

. A 

tetraciclina foi detectada em níveis relativamente baixos (<2,5; <2,5 e 11 ng.L
-1

), sendo que 

os dois primeiros foram os afluentes às ETAs e o último se refere a um ponto situado a 

jusante da cidade de Campinas.  

Zhang et al. (2012) avaliaram a presença de vários antibióticos em rios e em um 

estuário na China. O norfloxacino foi detectado e quantificado em 83% das amostragens 

realizadas (n = 23) nos dez rios em questão, sendo que as concentrações tiveram média de 118 

ng.L
-1

 e a máxima atingida foi de 572 ng.L
-1

. A principal causa apontada pelos autores dessa 

presença foi o grande consumo pela população aliado à pecuária e à aquicultura. Em relação 

ao ambiente marinho, a média foi de 40 ng.L
-1

 e a concentração variou entre 7,5 e 103 ng.L
-1

. 
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De acordo com os autores, o quociente de risco associado ao norfloxacino foi considerado 

alto, em função da faixa de concentração encontrada e da concentração de efeito não 

observado reportada no trabalho. 

Outro estudo em águas superficiais brasileiras foi realizado no estado do Rio Grande 

do Sul. O antibiótico norfloxacino foi detectado em concentrações de 29,9 a 54,4 ng.L
-1

 em 

corpos hídricos situados em zona urbana, cuja população foi estimada em 400.000 habitantes, 

no rio denominado Arroio Dilúvio, o qual atravessa a capital do estado. Segundo os autores, a 

presença de aproximadamente 50% de esgotos não tratados na bacia hidrográfica pode ser 

considerada o principal motivo dessa contaminação (JANK et al., 2014). 

Estudo mais recente como o de Dinh et al. (2016) reportou a presença de norfloxacino 

e tetraciclina em pontos amostrais situados a longas distâncias de ETEs, na França, em 

concentrações máximas de 187 e 90 ng.L
-1

, respectivamente. Os autores afirmaram ainda que 

foi encontrada uma forte correlação positiva entre a temperatura da água e o grau de 

dissipação do norfloxacino ao longo do rio, indicando a atuação de mecanismos como 

atividade microbiológica e fotodegradação. Axel et al. (2017) encontraram cefalexina em uma 

faixa de concentração de 13 a 35 ng.L
-1

 no rio Vantaa, na Finlândia, sendo apontado como 

principal motivo o alto consumo pela população local (9.000 kg por ano), tendo como base o 

ano de 2013.  

Além dos antibióticos de interesse para o presente estudo, várias pesquisas 

contemplando representantes de classes distintas também têm sido bastante reportados em 

águas naturais de várias partes do mundo, resumidamente expostos conforme a Tabela 1.  
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Tabela 1. Presença de antibióticos em águas naturais de diversos países  

Antibiótico Concentração (ng.L
-1

) Tipo de água País Referência 

Claritromicina 260 

Superficial 

Alemanha Hirsch et al., 1999 

Eritromicina 17.000 

Roxitromicina 560 

Sulfametoxazol 480 

Trimetoprima 200 

Sulfametoxazol 470 

Subterrânea 

Sulfametazine 160 

Ciprofloxacino 23 – 41,5 Superficial Austrália Costanzo; Murby; Bates, 2005 

Eritromicina 636 

Superficial China Xu et al., 2007 

Roxitromicina 336 

Ofloxacino 108 

Sulfametoxazol 193 

Ofloxacino 55 

Superficial França Tamtam et al., 2008 Trimetoprima 16 – 45 

Sulfametoxazol 72 – 545 

Eritromicina 1 – 351 

Superficial 
País de 
Gales 

Kasprzyk-Hordern; Dinsdale; 
Guwy, 2008 

Trimetoprima 1 – 126 

Sulfametoxazol 26 -60 

Sulfametoxazol 10 – 250 

Superficial Taiwan Lin; Tsai, 2009 

Sulfametazine 7 -30 
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Tabela 1. Presença de antibióticos em águas naturais de diversos países (continuação) 

Antibiótico Concentração (ng.L
-1

) Tipo de água País Referência 

Penicilina G  250 

Superficial Austrália Watkinson et al., 2009 

Ciprofloxacino 1.300 

Enrofloxacino 300 

Roxitromicina 350 

Doxiciclina 400 

Oxitetraciclina 100 

Clortetraciclina 600 

Sulfametoxazol 2.000 

Sulfatiazol 40 

Ciprofloxacino 37,5 

Superficial Itália Zuccato et al., 2010 

Ofloxacino 10,8 

Claritromicina 6,7 – 44,7 

Eritromicina 9,6 – 30,5  

Sulfametoxazol  1,8 – 11,4 

Lincomicina 5.3 - 10.9 

Sulfametoxazol 3,6 – 18 

Superficial França Dinh et al., 2011 

Ciprofloxacino 16 – 18 

Ofloxacino 2,3 – 18 

Tilosan 2,7 – 2,9 

Sulfametoxazol 160 

Subterrânea EUA Fram; Belitz, 2011 

Trimetoprima 18 
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Tabela 1. Presença de antibióticos em águas naturais de diversos países (fim) 

Antibiótico Concentração (ng.L
-1

) Tipo de água País Referência 

Ciprofloxacino 0,6 – 119 

Superficial Brasil Locatelli; Sodré; Jardim, 2011 Sulfametoxazol 106 

Trimetoprima 484 

Azitromicina 100 – 125 

Superficial EUA Gibs et al., 2013 

Ofloxacino 200 – 270 

Ciprofloxacino 7 – 30 

Eritromicina 45 

Sulfametoxazol 130 – 170 

Trimetorpima 18 – 70 

Azitromicina 3,8 – 21 Subterrânea 

EUA Mu et al., 2016 Ciprofloxacino 5,9 – 15,4 

Superficial 

Enrofloxacino 5,2 – 7,3 

 

Diante do exposto, evidencia-se a ocorrência de antibióticos pertencentes a classes 

distintas, bem como a preocupação em relação à ocorrência em águas superficiais e 

subterrâneas de várias partes do mundo. Apesar de se encontrarem geralmente em 

concentrações relativamente baixas e considerando sua presença em mananciais passíveis de 

aproveitamento para consumo, emerge a possibilidade de esses compostos entrarem 

novamente em contato com o ser humano. Assim sendo, tornam-se necessários estudos 

visando à remoção de tais microcontaminantes de preocupação emergente, especialmente, no 

contexto do abastecimento público, devido à presença confirmada no ecossistema aquático e 

seus possíveis efeitos sobre a saúde humana. 
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3.3 - Características e aplicações dos antibióticos em estudo 

Os antibióticos foram escolhidos a partir do critério consumo, levando em 

consideração tanto o cenário nacional quanto o mundial, bem como medicamentos oriundos 

de classes distintas (LOCATELLI; SODRÉ; JARDIM, 2011; VAN BOECKEL et al., 2014). 

Sendo assim, foram elencados dois representantes da classe dos beta-lactâmicos, sendo uma 

penicilina e uma cefalosporina; um representante da classe das quinolonas e, por fim, um 

representante das tetraciclinas. Ressalta-se que essas classes estão entre as cinco mais 

utilizadas em todo o mundo, inclusive no Brasil, além da grande relevância que elas possuem 

no contexto ambiental em função da frequente detecção em águas superficiais, conforme 

demonstrado no item anterior. 

3.3.1 - Amoxicilina 

A amoxicilina (Figura 2) é um antibiótico semi-sintético, pertencente ao grupo dos 

beta-lactâmicos, de amplo espectro, utilizado para prevenir e tratar infecções causadas por 

organismos Gram-positivos e Gram-negativos como gonorreia, bronquite, pneumonia e 

infecções nos olhos, garganta, pele e no trato urinário (AHMADI; MADRAKIAN; 

AFKHAMI, 2016). Na medicina veterinária, é utilizada para promover o crescimento além de 

prevenir e tratar infecções gastrointestinais e sistêmicas (KERKEZ-KUYUMCU; BAYAZIT; 

SALAM, 2016). Segundo Elizalde-Velázquez et al (2016), esse antibiótico é um dos mais 

comumente prescritos em todo o mundo, liderando as vendas em 71 países no período entre 

2000 e 2010.  

Figura 2. Estrutura molecular da amoxicilina 
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3.3.2 - Cefalexina 

A cefalexina (Figura 3) é também um antibiótico semi-sintético, beta-lactâmico, 

porém cefalosporínico de primeira geração, de amplo espectro, largamente utilizado para 

tratar uma variedade de infecções em seres humanos, causada por bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas (MIAO et al., 2016; MOHSENI-BANDPI et al., 2016). É ainda bastante 

empregado na medicina veterinária, aquicultura e na alimentação bovina (MIAO et al., 2016). 

Esse tipo de medicamento tem ação bactericida, sendo responsável por interromper a síntese 

da parede celular bacteriana, levando o micro-organismo alvo à morte. É considerado um dos 

agentes antimicrobianos mais seguros e mais efetivos até então produzidos (LEGNOVERDE; 

SIMONETTI; BASALDELLA, 2014).  

Figura 3. Estrutura molecular da cefalexina 

 

3.3.3 - Norfloxacino 

O norfloxacino (Figura 4) é um antibiótico sintético, pertencente ao grupo das 

quinolonas, mais especificamente uma fluorquinolona de segunda geração, bastante utilizado 

na medicina humana, atuando principalmente no controle de infecções do trato urinário e 

pulmonar. Adicionalmente, atua contra doenças sexualmente transmissíveis, infecções 

osteoarticulares e febre tifoide (ROCHA et al., 2011). Na medicina veterinária, é utilizado 

como um auxiliar de prevenção na fase de desenvolvimento dos animais (SANTOS et al., 

2014). É um antibiótico de amplo espectro utilizado para tratar infecções causadas por 

Escherichia coli, Citrobacter freundi, Staphylococcus aureus, Psuedomonas aeruginosa e 

Shighella. No Brasil, é comercializado em cápsulas de 400 mg e possui autorização para uso 

pela ANVISA  desde o ano de 1983 (CHIERENTIN; SALGADO, 2016). 
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Figura 4. Estrutura molecular do norfloxacino 

 

3.3.4 - Tetraciclina 

A tetraciclina (Figura 5) é um antibiótico pertencente à classe das tetraciclinas, que 

possui como representantes a doxiciclina, a demoxiciclina, a oxitetraciclina, dentre outros. Ela 

possui como propriedades um amplo espectro de atuação e pouca toxicidade. O baixo custo e 

a utilização, na maioria dos casos, por via oral, conferem a ela uma vasta demanda pela 

população. Segundo Daghrir e Drogui (2013), o grupo das tetraciclinas é considerado o mais 

econômico, atualmente, sendo, por essa razão, uma opção atraente para países em 

desenvolvimento. Soma-se a isso o fato de ela ser bastante utilizada na medicina veterinária 

para a prevenção, tratamento de doenças e promoção do crescimento, bem como na medicina 

humana para o tratamento de doenças não infecciosas como artrite reumatoide e câncer 

(PEREIRA-MAIA et al., 2010). A principal característica dessa classe é seu poder 

bacteriostático, cuja atividade estende-se a organismos Gram-positivos e Gram-negativos, 

organismos anaeróbios e protozoários, como a Entamoeba histolytica, Balantidium coli e 

Toxoplasma gondii (MILIĆ et al., 2013).  

Figura 5. Estrutura molecular da tetraciclina 
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Algumas propriedades físico-químicas dos antibióticos, em estudo, que podem ajudar 

a entender o comportamento de tais compostos no meio ambiente estão expostas na Tabela 2: 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas dos antibióticos em estudo 

 

Amoxicilina Cefalexina Norfloxacino Tetraciclina 

Fórmula 
molecular 

C16H19N3O5S  C16H17N3O4S C16H18FN3O3  C22H24N2O8  

     
Sigla AMX CFX NOR TET 

     C.A.S 26787-78-0 15686-71-2 70458-96-7 60-54-8  

     M.M (g.mol
-1

) 365,4042 347,3889 319,3308 444,4346 

     pKa 2,4; 7,4; 9,6 5,2; 7,3 6,34; 8,75 3,3; 7,7; 9,6 

     Log Kow 0,87 0,65 0,46 -1,37 
C.A.S – Chemical Abstracts Service 

M.M – Massa Molar 

pKa – Constante de Acidez 

Log Kow – Coeficiente de Partição Octanol/Água 

Fonte: Toxnet (2017) 

 Conforme se depreende da leitura dos dados, todos os antibióticos possuem caráter 

hidrofílico, confirmado pelos baixos valores da constante Kow, estando propensos a terem 

maior afinidade pela fase líquida e pouca tendência à absorção pela biomassa. Outra 

constatação é que terão comportamentos diversos, devido à presença de cargas positivas, 

negativas e zwitteriônicas, podendo, em função do pH do meio, apresentar maior ou menor 

tendência à adsorção. 

3.4 – Aspectos históricos e de legislação referentes ao tratamento de água para consumo 

humano 

Até o início do século XX, não havia padrões de potabilidade para a água, sendo sua 

qualidade aferida apenas pelo aspecto estético. Sob este prisma, as primeiras ações 

desenvolvidas se restringiam à construção de meios filtrantes para melhorar a sua 

transparência. Concomitantemente, o avanço da microbiologia permitiu demonstrar a relação 

de causa e efeito da presença de micro-organismos na água e o aparecimento de doenças. Em 

1881, o cientista Robert Klock demonstrou, em escala de laboratório, a efetividade do cloro 

em inativar bactérias, podendo ser considerado o primeiro passo em direção ao 
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estabelecimento da etapa de desinfecção em águas para consumo humano. Pode-se afirmar 

que, a partir dessas necessidades de obtenção de água clarificada e isenta de micro-

organismos patogênicos, as técnicas de coagulação, floculação, decantação e desinfecção 

foram sendo desenvolvidas. Dessa forma, ao longo dos anos, foram sendo estabelecidos os 

padrões de qualidade de água, os quais estabelecem os valores máximos permissíveis de 

determinados contaminantes que a água potável pode conter (PÁDUA, 2009). 

O padrão de qualidade que vige no Brasil é o da Portaria 2914 do Ministério da Saúde 

de 12 de dezembro de 2011, a qual estabelece os procedimentos de controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano, bem como seu padrão de potabilidade, além de 

fixar as competências e responsabilidades dos entes de direito. Para atingir tal intento, são 

estabelecidos valores máximos permissíveis de diversos parâmetros, metas para atendimento, 

tempo de contato mínimo de desinfetantes, número mínimo e frequência de amostragem em 

pontos específicos do sistema de abastecimento de água. Segundo Libânio (2010), é tendência 

mundial a preocupação com a presença de novos contaminantes orgânicos e inorgânicos, 

assim como a introdução de subprodutos oriundos do próprio processo de tratamento. 

Corrobora tal afirmativa a presença na citada norma de vários contaminantes orgânicos, bem 

como alguns agrotóxicos e produtos secundários da desinfecção. Em outra vertente, fármacos 

como os antibióticos e os chamados desreguladores endócrinos ainda não foram 

contemplados. 

3.5 - Tecnologias de tratamento de água para abastecimento público 

A definição da tecnologia de tratamento está inequivocadamente atrelada, em um 

primeiro momento, ao conhecimento das características da água bruta. Quando a quantidade 

de sólidos suspensos e coloidais afluentes à estação de potabilização for baixa, não sofrendo 

variações significativas ao longo do ano, é possível utilizar a filtração lenta. As principais 

vantagens dessa tecnologia são o baixo custo de operação e a ausência de coagulação química. 

Outro aspecto relevante é que as baixas taxas de filtração aplicadas conduzem a um elevado 

tempo de detenção hidráulica, favorecendo intensa atividade biológica e, consequentemente, 

promovendo uma desinfecção ativa (DI BERNARDO, 1999). Confirma tal assertiva o valor 

máximo permitido de turbidez de água tratada (1 uT) proveniente desse tipo de tecnologia, o 

qual se apresenta acima do valor aplicado às demais tecnologias (0,5 uT), ambos referentes à 

norma brasileira. 
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A filtração direta em linha é uma tecnologia em que a formação dos flocos ocorre no 

meio filtrante, tendo como principal vantagem a ausência das unidades de decantação ou de 

flotação, bem como da própria unidade de floculação. De forma bastante similar, na filtração 

direta, a sedimentação dos flocos ocorre diretamente nos filtros, diferindo da anterior apenas 

pela existência das unidades de floculação (DI BERNARDO, 2003). 

O tratamento convencional é composto por processos e operações unitárias, nos quais 

se inserem a clarificação, a filtração rápida e a desinfecção. A etapa de clarificação 

compreende o processo de coagulação e a floculação e a operação unitária de decantação, cujo 

objetivo final é remover sólidos suspensos, coloidais e parcela de sólidos dissolvidos. Ao 

processo de filtração, cabe remover sólidos ainda remanescentes, micro-organismos como 

bactérias, cistos e oocistos de protozoários. Finalmente, no processo de desinfecção, espera-se 

inativar bactérias e vírus porventura ainda presentes (DI BERNARDO, 2003; XIAO et al., 

2010). 

3.6 - Etapas e mecanismos atuantes no processo de clarificação 

3.6.1 - Coagulação 

A coagulação é considerada como a etapa fundamental para se alcançar a remoção 

adequada de sólidos suspensos e coloidais presentes na água bruta (XIAO et al., 2010). 

Conceitualmente, é o processo em que duas ou mais partículas dispersas se unem para formar 

um agregado, no qual as unidades individuais retêm sua identidade, mas perdem sua 

independência cinética (HIEMENZ; RAJAGOPALAN, 1997). Para que isso ocorra, é 

necessário reduzir a estabilidade da suspensão, provocada pela mútua repulsão entre 

partículas, permitindo que as forças atrativas se tornem  preponderantes (SINCERO; 

SINCERO, 2002).  Após ocorrer a redução do potencial de repulsão da dupla camada elétrica 

dos coloides, microflocos poderão ser formados e posteriormente terão o tamanho aumentado 

na etapa de floculação (MATILAINEN; VEPSALAINEN; SILLANPAA, 2010). Geralmente, 

são adicionados à água sais de ferro ou de alumínio que, por meio de um conjunto de ações 

físicas e químicas, permitirão a desestabilização dos coloides (DUAN; GREGORY, 2003). 

Em meio aquoso, os íons metálicos adicionados, com carga positiva, formam fortes ligações 

com os átomos de oxigênio, podendo coordenar até seis moléculas de água ao redor, liberando 

íons H
+
 e, consequentemente, reduzindo o pH do meio. Esse processo é denominado hidrólise, 

o qual ocorre na unidade de mistura rápida, e seus produtos são chamados de espécies 

hidrolisadas de ferro e alumínio, podendo ainda haver, dependendo da dosagem do coagulante 
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e do pH do meio, a precipitação dos hidróxidos de metais (LIBÂNIO, 2010). Outros agentes 

utilizados nesse processo são os polímeros orgânicos sintéticos e naturais (RENAULT et al., 

2009). 

Diferentes mecanismos atuam de forma isolada ou conjunta consoante a dose 

empregada e o pH resultante. Basicamente, existem quatro diferentes formas de se promover a 

desestabilização ou envolvimento das partículas suspensas (REYNOLDS; RICHARDS, 

1996;SINCERO; SINCERO, 2002). 

A compressão da dupla camada decorre do aumento da força iônica ou da 

concentração de íons de carga positiva. Segundo o modelo proposto, esses íons atravessam a 

camada compacta, reduzindo a magnitude do potencial zeta e a espessura da dupla camada, 

promovendo assim a aproximação entre as partículas suspensas (LIBÂNIO, 2010). 

A adsorção-neutralização ocorre imediatamente após a aplicação dos coagulantes na 

massa líquida, formando espécies hidrolisadas catiônicas que podem ser adsorvidas nas 

superfícies dos coloides, os quais possuem predominantemente cargas negativas (DUAN; 

GREGORY, 2003). É o mecanismo de coagulação predominante em unidades de filtração 

direta, tendo como características marcantes; a baixa necessidade da dosagem de coagulantes, 

a relação estequiométrica entre a concentração de coloides e a quantidade de espécies 

desestabilizantes, assim como a possibilidade de reversão da carga superficial das partículas 

quando houver uma dosagem excessiva (DI BERNARDO, 2002). 

O mecanismo da varredura ou sweep coagulation é o mais recorrente em estações 

convencionais de tratamento de água. O princípio de funcionamento está ligado à falta de 

relação estequiométrica entre a dose de coagulante e a área superficial das partículas. O 

aumento do pH do meio favorece a formação de hidróxidos de alumínio ou de ferro que 

acabam por adsorver e envolver as partículas suspensas. Ademais, concorre ainda para o 

fenômeno o emprego de doses mais elevadas de coagulantes, conferindo aos flocos maior 

peso e, por fim, facilitando sua sedimentação (LIBÂNIO, 2010). 

A formação de pontes químicas envolve a adsorção de partículas coloidais na 

superfície de diversas cadeias poliméricas. O emprego de polímeros em ETAs está fortemente 

relacionado à necessidade da redução de coagulantes primários aliado ao desejo de conferir 

maior peso ao floco formado, o que, em última instância, contribuirá para o aumento da 

duração da carreira de filtração (LIBÂNIO, 2010). 
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3.6.3 - Floculação 

A floculação é um processo no qual são oferecidas condições ideais (baixo gradiente 

de velocidade e tempo de contato adequado) para que ocorra o contato efetivo entre as 

partículas desestabilizadas, formando os flocos que serão removidos na etapa posterior de 

decantação ou de flotação (RENAULT et al., 2009). Caso a tecnologia de potabilização seja a 

de filtração direta em linha, tal fato ocorre no próprio meio filtrante. Para que os flocos sejam 

satisfatoriamente formados, uma condição de mistura lenta adequada, provida por agitação 

hidráulica ou mecânica, é crucial para a formação da estrutura do floco, que, em uma próxima 

etapa contribuirá para a redução de partículas suspensas e coloidais na massa líquida (LIN; 

PAN; HUANG, 2013). 

3.6.4 - Decantação 

A decantação é uma operação unitária na qual são oferecidas condições propícias para 

que as partículas suspensas e coloidais, há pouco floculadas, venham a se sedimentar pela 

ação da gravidade, promovendo a clarificação do líquido, ou seja, a separação entre as fases 

sólida e líquida (DI BERNARDO, 2002). Dessa forma, pode-se concluir que o objetivo 

principal dessa unidade é minimizar a afluência de partículas ao meio filtrante, aumentando 

assim a duração da carreira de filtração e, consequentemente, reduzindo o custo da água 

tratada. 

3.7 - Tratamento de água frente à remoção de antibióticos 

O tratamento convencional de água ou também denominado de ciclo completo possui 

eficiência atestada para a remoção de partículas suspensas e coloidais, matéria orgânica 

natural, íons inorgânicos, bem como micro-organismos, garantindo segurança sanitária e 

tornando-a adequada para o consumo humano, caso executado corretamente (KAKOI et al., 

2016). Todavia, estudos realizados apontam baixa eficiência para a remoção de vários 

microcontaminantes de preocupação emergente, tais como os antibióticos. Objetivando 

demonstrar os principais aspectos pertinentes e as limitações inerentes a essa tecnologia, 

apresentam-se, a seguir, alguns desses trabalhos, incluindo suas principais condições 

experimentais e os resultados obtidos. 

O trabalho pioneiro relacionado a antibióticos e tratamento convencional de água foi 

realizado por Adams et al. (2002), no qual os autores avaliaram a eficiência do tratamento por 

clarificação, em escala de bancada, para a remoção dos antibióticos carbadox, 
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sulfacloropiridazina, sulfadimetoxina, sulfamerazine, sulfametazina, sulfatiazol e 

trimetoprima adicionados à água do rio Missouri. As águas de estudo apresentavam como 

características pH entre 7.4 e 8.0, dureza total entre 255 e 281 mg.L
-1

, alcalinidade de 77 

mg.L
-1

 e turbidez entre 17 e 25 uT. Os coagulantes testados foram o sulfato férrico e o sulfato 

de alumínio, com dosagem ótima entre 30 e 40 mg.L
-1

, e pH de coagulação ajustado para 6.8, 

não sendo encontrada eficiência significativa de remoção para analito algum, os quais 

estavam com uma concentração inicial de 50 µg.L
-1

. Adicionalmente, foi avaliada a possível 

remoção dos fármacos na etapa de abrandamento, a qual também não foi significativa.  

O estudo de Vieno et al. (2007) avaliou, em escala piloto, a eficiência do tratamento 

convencional para a remoção de três fluorquinolonas (ciprofloxacino, norfloxacino e 

ofloxacino) das águas do rio Vantaa, na Finlândia. O processo consistia de coagulação com 

sulfato férrico, floculação, decantação e filtração rápida em leito de areia. O ajuste de pH era 

feito com cal ou ácido sulfúrico para valores entre 4,9 e 5,0 e a dose ótima era proporcional à 

quantidade de matéria orgânica natural, oscilando entre 94 e 200 mg.L
-1

. A caracterização das 

águas ainda revelou turbidez variando entre 7,2 e 78 uT, alcalinidade entre 75 e 112 mg.L
-1

 e 

temperatura entre 0,5 e 21º C. Os antibióticos norfloxacino e ofloxacino foram detectados, 

porém, não quantificados na água do rio nas quatro amostragens realizadas, ao passo que o 

ciprofloxacino foi quantificado em apenas uma e estava com uma concentração de 31 ng.L
-1

. 

O tratamento por clarificação teve uma eficiência de remoção de aproximadamente 30% e a 

filtração rápida contribuiu com mais 10%, permanecendo na água filtrada uma concentração 

de 20 ng.L
-1

 de ciprofloxacino.  

Em escala real, Stackelberg et al. (2007) estudaram a eficiência de remoção de vários 

fármacos, em uma estação responsável por abastecer uma população de 850.000 habitantes. 

Entre os antibióticos estudados, foram detectados apenas eritromicina e sulfametoxazol no 

corpo hídrico que abastece a estação. O tratamento era composto por clarificação, desinfecção 

com hipoclorito de sódio, filtração e adsorção em CAG e desinfecção final. A água utilizada 

na lavagem dos filtros retornava ao início do processo, representando 9% da vazão afluente. A 

turbidez durante o período de amostragem oscilou entre 7,5 a 22,9 uT. O coagulante utilizado 

foi o cloreto férrico e o pH era ajustado com ácido sulfúrico para valores entre 4,5 e 5,5. Além 

disso, nos tanques de floculação, era adicionada sílica ativada para favorecer a floculação, 

tornando o tempo de detenção hidráulica de 15 a 20 minutos. A eficiência de remoção, pós-

clarificação, foi de 47% e 33% para a eritromicina e o sulfametoxazol, respectivamente, sendo 
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que a concentração inicial era de 10 ng.L
-1

 para a eritromicina e 30 ng.L
-1

 para o 

sulfametoxazol. O sulfametoxazol foi completamente removido na etapa de desinfecção e a 

eritromicina após a etapa de filtração, a qual sucedia a primeira aplicação do hipoclorito de 

sódio. 

Outro estudo realizado em escala laboratorial foi realizado por Choi et al. (2008), no 

qual foram utilizadas águas sintéticas e naturais contendo antibióticos pertencentes ao grupo 

das tetraciclinas, em uma concentração inicial de 100 µg.L
-1

. As primeiras tinham como 

característica a ausência de matéria orgânica e alcalinidade. Os demais parâmetros de ambas 

variaram entre 10 a 15,3 NTU e pH entre 6,0 e 8. A alcalinidade da água natural era de 65 

mg.L
-1

 e a concentração de carbono orgânico dissolvido era de 3,12 mg.L
-1

. O tratamento foi 

realizado com o coagulante cloreto de polialumínio (PAC) com doses variando entre 5 e 60 

mg.L
-1

. O melhor cenário de remoção, em águas sintéticas, foi de 94% (40 mg.L
-1

 de PAC) 

para o cloridrato de demeclociclina e, em águas naturais, 66% (50 mg.L
-1

 de PAC) para o 

cloridrato de minociclina. Em relação à tetraciclina, 85% (40 mg.L
-1

 de PAC) na água 

sintética e 49% (60 mg.L
-1

 de PAC) na água natural. 

Lima et al. (2014) avaliaram a eficiência de remoção do antibiótico sulfametoxazol, 

em escala de bancada, utilizando cloreto de polialumínio e sulfato de alumínio (SA) em águas 

naturais de baixa e alta turbidez, aproximadamente 10 e 200 NTU, respectivamente. As águas 

ainda tinham como características pH entre 6,7 e 7,1, alcalinidade entre 14,4 e 23,7 mg.L
-1

 e 

cor verdadeira abaixo de 10,5 uH. No tratamento otimizado, foram empregadas doses de 38 e 

35 mg.L
-1

 de sulfato de alumínio e cloreto de polialumínio, respectivamente, para as águas de 

alta turbidez e dose de 15 e 4 mg.L
-1

, SA e PAC, respectivamente, para as de baixa turbidez. 

O pH de coagulação para ambos os reagentes variou entre 6,9 e 7,7. O melhor cenário em 

termos de eficiência foi aplicando-se o sulfato de alumino na água com elevada turbidez, o 

qual foi responsável por 71% de remoção. Em contrapartida, o pior desempenho foi com a 

aplicação do PAC, na água com baixa turbidez, resultando em 65% de remoção, considerando 

que a concentração inicial do fármaco oscilava entre 1,68 e 1,69 µg.L
-1

. 

Pesquisa mais recente como a de Liu et al. (2016) avaliou a eficiência de remoção dos 

antibióticos sulfametoxazol, sulfametazine, tetraciclina, oxitetraciclina, amoxicilina e 

eritromicina em águas provenientes de um reservatório de acumulação, em uma ETA, em 

escala real. O tratamento empregava o uso de polímero de alumínio e de cloreto férrico em 

concentrações de 2 mg.L
-1

, sendo que as concentrações iniciais dos fármacos variavam entre 1 
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e 43 ng.L
-1

. A etapa de clarificação contribuiu com a remoção de 8% de amoxicilina, 5% de 

oxitetraciclina, 4% de sulfametazine, 1% de sulfametoxazol, já para tetraciclina e eritromicina 

não foi observada redução alguma. Os autores ponderaram que a quantidade de matéria 

orgânica dissolvida presente, aproximadamente 3 mg.L
-1

 de carbono orgânico total (COT), 

pode ter interferido negativamente na etapa da coagulação. 

A revisão de literatura apontou poucos trabalhos avaliando o tratamento convencional 

de água para a remoção de antibióticos, seja em escala real ou laboratorial. Em contrapartida, 

há um número consideravelmente maior de estudos contemplando técnicas avançadas 

objetivando a degradação ou a remoção desses microcontaminantes em águas sintéticas ou 

residuárias. Na Tabela 3, são apresentadas algumas dessas pesquisas envolvendo apenas os 

antibióticos de interesse para o presente estudo. 
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Tabela 3. Estudos aplicados com técnicas de oxidação envolvendo os antibióticos em estudo  

Antibiótico Concentração Tipo de água Tratamento Condições Resultados Referência 

Amoxicilina 

1,6 mg.L
-1 Água 

destilada 
Cloração 

ClO2/antibiótico – 
0,25/2 (razão molar) 

ClO2 reage estequiometricamente com antibiótico     

Em pH 8, quatro minutos de reação para remoção 

completa 

Navalon; 

Álvaro; Garcia, 

2008 

1 - 100 mg.L
-1 Água 

destilada 
Fotocatálise 
heterogênia 

UV 365nm e luz solar   
pH 3, 6 e 9                         

0.1 - 0.7 g/L TiO2 e 

TiO2 dopado com C e 
Fe 

Degradação sob luz solar é três vezes mais rápida 

Melhor condição em pH = 6  com remoção superior 

a 80%    

Klauson et al., 
2010 

10 - 200 mg.L
-1 Água 

destilada 
Fenton 

pH =3,5                          
H2O2 - 10 a 500 mg/L                

Fe (II)- 0 a 50 mg/L 

Relação ótima: peróxido/ferro/amoxicilina = 

255/55/105                                                                   

Degradação em 2,5 minutos e 37% de 
mineralização em 15 minutos 

Ay; Kargi, 2010 

Cefalexina 

Várias 
concentrações 

Água 
destilada 

Fotocatálise 
heterogênia 

NiO em zeólita               

Radiação provida por 

lâmpada de mercúrio 

0,2 g/L do catalisador em um pH de 4,5 com 300 

minutos de radiação foi a melhor condição                 

76% foi a eficiência de degradação 

Ajoudanian; 

Nezamzadeh-

Ejhieh, 2015 

50 mg.L
-1 Água 

destilada 

Fotocatálise 

heterogênia 

UVA radiação 365 nm 
TiO2 0,25 a 1,75 g.L

-1
 

H2O2 

A melhor condição foi de 1g.L
-1

 de TiO2, 0,15 mL 

de H2O2 em pH = 6 Bansal et al., 

2016 93% de degradação foram alcançados 

80% de reduçao de carbono orgânico 

30 - 700 mg.L
-1 Água 

destilada 
Fotocatálise 
heterogênia 

NiS com magnetita 
polipirrol 

80 % da degradação ocorreu em 30 minutos                    

O melhor pH foi entre 3 e 7                                                     
O aumento da temperatura implicou diminuição da 

degradação 

Torki; 
Faghihian, 2017 0,2 a 4 g.L

-1
 do 

catalisador 

pH 3 a 9 UV e luz solar 
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Tabela 3. Estudos aplicados com técnicas de oxidação envolvendo os antibióticos em estudo (Fim)  

Antibiótico Concentração Tipo de água Tratamento Condições Resultados Referência 

Norfloxacino 

0,1 e 10 mg.L
-1 

Água milli Q 

Água de rio 
Água residuária 

sintética 

Fotólise 

pH 4 e 8 Degradação ocorreu rapidamente                                     

Na água do rio, ocorreu a menor taxa de degradação 
Não houve diferenças significativas a diferentes 

valores de pH 

Babić; 

Periša; 

Škorić, 2013 

radiação solar artificial 

(300 - 800 nm) 

500 W m2 

15 mg.L
-1 

Lodo de esgoto 
Biológico 
aeróbio e 

anaeróbio 

Aclimatação da 
biomassa por nove 

semanas 

O tratamento anaeróbio foi superior ao aeróbio            

A aclimatação da biomassa é importante para melhorar 

o rendimento                                                
Rendimento máximo de 18% 

Santos et al., 

2014 

15 mg.L
-1 

Água destilada 

Fotólise      

Fotólise + 
H2O2 Fenton 

UV 254 nm                   

H2O2 (0,7 a 4,2 nmol/L) 
pH 2, 3, 5, 10 

85% de remoção por fotólise direta em 7 horas 

Aumento de H2O2 elevou a taxa de degradação   
Fenton alcançou 60% de remoção 

Santos; 

Meireles; 
Lange, 2015 

Tetraciclina 

10 - 40 mg.L
-1 

Água deionizada 

e                       

água sintética 

Fotólise 
UV 365 nm                        

pH 4 a 9 

73% de degradação e apenas 15% de mineralização 

em 300 minutos                                                             
Toxicidade aumentou com a irradiação               

Fotólise foi favorecida na presença de MOD e nitrato 

Jiao et al., 
2008 

55 mg.L
-1 

Água destilada 
Fotólise e 

fotocatálise 

UV 254 nm                       
UV + TiO2                         

UV + H2O2 + TiO2 

UV degradou 23,8% em 120 minutos                                

UV + TiO2 removeu 83,2% e mineralizou 50%                 

A adição de H2O2 conduziu a 100% de remoção em 30 
minutos e 73,7% de mineralização em 120 minutos 

Safari et al., 

2015 

400 mg.L
-1 

Água destilada 
Oxidação com 

H2O2 

H2O2 - 29 a 580 mM 
Tratamento favorecido com o aumento do pH, dose e 

tempo de contato                                                                       
97 % de remoção em duas horas de contato 

Chen et al., 

2017 

pH 3,3 a 10 

Tempo de contato - 10 

a 180 minutos 
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 Embora tais esforços sejam valorosos a fim de se prevenir a contaminação dos 

recursos hídricos, percebe-se a pouca aplicabilidade de muitas dessas tecnologias em um 

contexto de tratamento de águas para abastecimento público. Adicionalmente, nota-se ainda o 

emprego de altas concentrações dos micropoluentes, bem como o frequente uso de água 

destilada como meio de dispersão, afastando-se assim da realidade encontrada no ambiente 

natural, no qual diversos microcontaminantes orgânicos e inorgânicos se fazem presentes e, 

na maioria das vezes, em baixas concentrações. 

3.8 - Aspectos relacionados à adsorção e ao emprego do carvão ativado para o 

tratamento de água 

Uma boa alternativa para aumentar a eficiência do tratamento convencional de água 

para abastecimento público em relação à remoção de microcontaminantes orgânicos, como os 

antibióticos, materializa-se através do uso da adsorção em carvão ativado (LI; QUINLIVAN; 

KNAPPE, 2002). A utilização desse adsorvente já é bastante aplicada visando à remoção de 

sabor, odor, toxinas, subprodutos do metabolismo de algas e cianobactérias e de subprodutos 

da pré-oxidação, tendo inclusive o aval de importantes órgãos como a USEPA e a OMS 

(PÁDUA, 2009; LIBÂNIO, 2010). Segundo Pádua (2009), essa tecnologia se encontra 

consolidada, sendo amplamente utilizada para o tratamento de águas contaminadas por 

pesticidas e outros componentes químicos potencialmente oferecedores de risco à saúde 

humana. Nesse sentido, emerge como principal vantagem da aplicação de tal adsorvente a não 

geração de subproduto, em contrapartida, a maior produção de fase sólida é considerado o 

principal inconveniente. 

Malgrado a aplicação de materiais feitos de carbono para a melhoria das características 

da água date dos tempos antigos, somente a partir do século XX, o uso do carvão, na forma 

ativada como é atualmente conhecido, começou a ser empregado, em escala comercial, para a 

desclorinação, em um primeiro momento, e a seguir para a remoção de gosto e odor (CECEN, 

2011). 

O carvão ativado pode ser produzido a partir de uma variedade de materiais que 

contêm carbono em sua estrutura, tais como carvão mineral, casca de coco, madeira, ossos, 

caroços de frutas, dentre outros resíduos agroindustriais (DABROWSKI et al., 2005; 

BHATNAGAR et al., 2013; YU et al., 2016). A principal vantagem da aplicação desse 

adsorvente recai sobre a possibilidade do emprego de materiais de fácil aquisição e de baixo 
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custo, tornando sua aplicação bastante exequível e adaptando-se a realidades econômicas 

menos favoráveis.  

A preparação do adsorvente para o uso requer duas etapas, as quais são a carbonização 

e a ativação. Naquela, o principal intento é reduzir o conteúdo volátil através da 

decomposição pirolítica do material, em temperaturas entre 400º e 850º C, liberando 

elementos como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, na forma de gases. O resultado é a 

formação de um material com alto teor de carbono fixo, entretanto, com baixa porosidade e 

área superficial. Dessa forma, visando-se ao aumento das características pretendidas do 

adsorvente procede-se à ativação, que pode ocorrer de forma física ou química (AHMED, 

2017). Para o uso em tratamento de água, a ativação química é menos recomendada, pois o 

uso de agentes químicos gera um material, contendo impurezas, que pode em uma próxima 

etapa contaminar a água tratada. Adicionalmente, concorrem ainda o alto custo e o baixo 

conteúdo de microporos resultantes desse processo de ativação (WORCH, 2012; 

BHATNAGAR et al., 2013). 

A elevada área superficial adquirida desse adsorvente, acrescida da sua alta porosidade 

e da distribuição favorável de tamanhos de poros são características que o habilitam a 

adsorver compostos presentes em solução das mais variadas classes como orgânicos, 

inorgânicos, metais pesados, clorados, sais, matéria orgânica natural, dentre outros (AHMED, 

2017). 

Em termos conceituais, o fenômeno da adsorção, no qual o CAP está inserido, é um 

processo no qual ocorre a transferência ou acúmulo de um ou mais componentes de uma fase 

para a superfície de um sólido (REYNOLDS; RICHARDS, 1996). Ele pode ser afetado por 

diversos fatores como as características do adsorvente assim como a natureza do adsorvato. A 

estrutura molecular, a solubilidade, o pKa e o tamanho da molécula respondem pelas 

particularidades referentes ao adsorvato, enquanto que o número e o tamanho de poros, bem 

como as características químicas são representativos do adsorvente. Adicionalmente, outros 

fatores relacionados ao meio no qual ambos estão inseridos são igualmente importantes como 

o pH, a temperatura, o tempo de contato e, de forma adversa, a presença de partículas 

suspensas, óleos e graxas (ALI; GUPTA, 2007). 

Em relação aos tipos de interações existentes, a adsorção pode ser de natureza física 

ou química (REYNOLDS; RICHARDS, 1996). Na adsorção química, também conhecida 
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como quimiossorção, ocorre o efetivo compartilhamento entre elétrons do adsorvente e do 

adsorvato, resultando em uma modificação da estrutura química do adsorvato, sendo, 

portanto, de natureza irreversível. A força das ligações varia de acordo com a estrutura 

química dos materiais envolvidos, todavia, são significativamente maiores do que aquelas 

compreendidas na adsorção física. 

A adsorção física, também conhecida como fisiossorção, é um processo que envolve 

ligações de hidrogênio, forças de van der Walls e interações eletrostáticas. Em virtude da 

magnitude das forças envolvidas, possui natureza reversível, podendo ocorrer dessa forma a 

dessorção e a consequente reutilização do adsorvente (SUZUKI, 1990). 

O carvão ativado pode ser empregado tanto na forma granular, por meio de colunas, 

quanto na forma pulverizada, como uma suspensão, cada uma contendo suas particularidades. 

A forma granular possui a vantagem de a coluna de adsorção poder ser regenerada, ao passo 

que a forma em pó requer investimento inicial menor e é mais flexível em relação às doses 

aplicadas e à escolha do local de utilização (DI BERNARDO, 2003). Segundo Pádua (2009), 

a aplicação do CAP, em ETAs, é comum em situações de acidente ou quando algum 

contaminante é detectado na água bruta, contendo características de sazonalidade.  

O local de aplicação da suspensão de CAP deve ser definido tendo-se como norte 

alguns critérios, tais como a eficiência da sua mistura com a água, o tempo de contato 

necessário para a adsorção e o grau de interferência com os demais reagentes aplicados na 

ETA. Geralmente, o CAP é aplicado a montante ou dentro da própria ETA. Quando antecede 

a estação, a vantagem principal recai sobre um tempo de contato mais prolongado, enquanto 

que a principal desvantagem assenta-se sobre a maior dose necessária, uma vez que 

substâncias que, naturalmente, seriam removidas na etapa de clarificação, se adsorveriam ao 

CAP, elevando assim os custos. Quando aplicado na ETA, o cenário que se descortina aponta 

para um tempo de contato razoável e uma possível redução na taxa de adsorção pela presença 

dos coagulantes (DI BERNARDO, 2003). 

3.8.1 - Estudos com adsorção em carvão ativado aplicados à potabilização de águas 

 Não obstante na literatura sejam encontrados vários estudos empregando a adsorção 

visando à eliminação de microcontaminantes orgânicos, paradoxalmente, poucos esforços 

foram empregados visando a avaliar a remoção de antibióticos em águas naturais dentro do 

contexto de uma ETA, seja, anteriormente ou concomitantemente aos processos e operações 
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unitárias empregados em uma estação de potabilização ou até mesmo em escala de bancada. 

Face ao exposto, a seguir, serão brevemente apresentados esses trabalhos, com as principais 

condições empregadas e os resultados obtidos. 

Adams et al. (2002) avaliaram a aplicação de carvão ativado em pó para a remoção de 

antibióticos, em águas destilada e natural, sem a etapa de clarificação, em escala de bancada. 

Foram utilizadas doses de 5, 10, 20 e 50 mg.L
-1

 de CAP com um tempo de contato de quatro 

horas. As eficiências de remoção variaram entre 57 e 98% para a dose de 10 mg.L
-1

 e entre 81 

e 98% para a dose de 20 mg.L
-1

, ambas referentes à água destilada, enquanto que para a água 

natural; 49 a 73% para a dose de 10 mg.L
-1

 e 65 a 100% para a dose de 20 mg.L
-1

. Aplicando-

se 50 mg.L
-1

, a remoção foi superior a 90% para todos os antibióticos. Os autores asseguraram 

não haver diferença significativa entre a remoção média dos antibióticos em relação à água 

destilada e natural, mesmo a última tendo como turbidez inicial média o valor de 22 NTU. 

Estudo de Choi et al. (2008) avaliou dois tipos de CAG para a adsorção em colunas. A 

água de estudo era proveniente de uma estação de tratamento de água, em escala piloto, cuja 

concentração de carbono orgânico dissolvido no efluente era de 0,8 mg.L
-1

, e foi fortificada 

com vários antibióticos pertencentes ao grupo das tetraciclinas a uma concentração inicial de 

10 µg.L
-1

. O tempo de contato ao longo do leito foi de dez minutos. Os resultados apontaram 

remoções superiores a 68% para o carvão de melhor desempenho. Segundo os autores, a 

explicação para tal superioridade deveu-se ao maior volume de poros, o que contribuiu para 

uma melhor adsorção. 

Lima et al. (2014) avaliaram o uso do CAP concomitantemente e separadamente da 

clarificação, em escala de bancada, para a remoção de vários fármacos, dentre eles o 

antibiótico sulfametoxazol, em águas de alta e baixa turbidez. Em relação à aplicação 

simultânea à clarificação, não houve melhora significativa da eficiência de remoção, mesmo 

com o aumento da dose do adsorvente (2,5; 5 e 10 mg.L
-1

). Em outra vertente, quando 

aplicado somente o CAP, a eficiência de remoção alcançou patamares superiores a 99%, 

mesmo com a menor dose (2,5 mg.L
-1

), independentemente do tempo de contato, que variou 

entre 15 minutos e 2 horas. 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Planejamento dos experimentos 

Neste capítulo, são apresentados o aparato experimental utilizado, a descrição das etapas, 

as principais características das águas de estudo, bem como os parâmetros utilizados nos 

ensaios de tratabilidade, a forma de preparo das amostras e os reagentes empregados no 

estudo. A investigação foi dividida em três etapas distintas e sequenciais, a saber: 

 Etapa 1 – Ensaios de tratabilidade visando à otimização da dose de coagulante e do pH 

de coagulação para as duas águas de estudo, utilizando separadamente os coagulantes 

primários PAC e o SFC, na ausência dos microcontaminantes. 

 Etapa 2 – Ensaios para a avaliação da remoção dos antibióticos, utilizando o 

tratamento por clarificação, empregando as condições definidas na Etapa 1. 

 Etapa 3 – Ensaios para a avaliação da eficiência de remoção dos antibióticos 

utilizando separadamente dois distintos CAPs, em diferentes doses, 

concomitantemente ao melhor cenário de remoção definido na Etapa 2. 

As águas naturais utilizadas nos experimentos foram captadas de três locais distintos. 

A denominada AN1 foi preparada misturando-se água proveniente de uma nascente localizada 

no município de Ouro Branco (< 3 uT) com água de elevadíssima turbidez (~20.000 uT) 

oriunda da Bacia do Rio Doce. Dessa forma, foi possível conferir à água de estudo turbidez 

em torno de 200 uT, além de valores de cor verdadeira insignificantes (< 5 uH), própria aos 

interesses do estudo em questão. A denominada AN2 foi retirada a montante de uma captação 

de água que abastece, aproximadamente, 65% do município de Conselheiro Lafaiete. Sua 

escolha foi devido às características predominantes de elevada cor verdadeira (~70 uH) e 

baixa turbidez (~10 uT). A motivação de se trabalhar com dois tipos de água com 

características antagônicas está atrelada às condições normais de operação de uma ETA no 

seu cotidiano, simulando períodos chuvosos e de estiagem. Além disso, pretende-se avaliar o 

efeito de uma maior concentração de matéria orgânica dissolvida – cor – na eficiência de 

remoção dos microcontaminantes. 

A água bruta foi armazenada em um recipiente de polietileno de alta densidade 

(PEAD) com capacidade de 200 L, dotado de tampa, por no máximo cinco dias, tempo 
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suficiente para a realização dos ensaios de clarificação e de avaliação da remoção dos 

microcontaminantes. 

Anteriormente à otimização do tratamento por clarificação das águas de estudo, 

procedeu-se ao conhecimento das características ordinárias influentes nos processos e 

operações referentes ao tratamento de água convencional. Os parâmetros pertinentes foram 

determinados utilizando os equipamentos e metodologias que se encontram arrolados na 

Tabela 4. 

Tabela 4. Equipamentos e métodos utilizados na caracterização das águas de estudo 

Parâmetro Método  Equipamento 

Alcalinidade Titulométrico   

Cor Colorimétrico Del Lab Cor 

Carbono orgânico total  Oxidativo Shimadzu 

Potencial hidrogeniônico  Potenciométrico Metrohm 827 pH lab 

Temperatura 
 

Termômetro de mercúrio 

Turbidez Nefelométrico Hach 2100Q 

Fonte: o próprio autor 

Os reagentes utilizados nos ensaios de tratabilidade da água foram os coagulantes: 

cloreto de polialumínio da empresa Bauminas, cuja fórmula química é [Al2(OH)3Cl3], 

comercializado com o nome de PAC 18 e o sulfato ferroso clorado da empresa Bauminas, 

cuja fórmula química é [FeCl3 + Fe2(SO4)3] comercializado com o nome de Salfer. Para o 

acerto de pH, quando necessário, utilizou-se o hidróxido de cálcio da empresa Miika 

[Ca(OH)2], cujo nome comercial é Geocálcio Ca 66-E. A aplicação desses coagulantes no 

presente estudo prendeu-se ao critério de aplicabilidade, uma vez que ambos são bastante 

utilizados no tratamento de água. Ademais, pretendeu-se avaliar o desempenho dos sais de 

ferro e alumínio para a clarificação, bem como para a remoção dos microcontaminantes. 

As soluções dos coagulantes foram preparadas em balões volumétricos de 500 mL, 

utilizando o reagente na forma como foi adquirido e diluindo-o em água destilada. Na 

diluição, foi considerada a densidade de cada reagente, garantindo assim que em cada 1 mL 

da solução havia a quantidade de 10 mg do produto original. 

Os experimentos em reatores estáticos ou denominados ensaios de Jar Test foram 

realizados em um aparelho da marca Nova Ética, modelo 218-6 LDB, apresentado na Figura 
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7. Esse equipamento permite simular com bastante fidedignidade alguns dos processos e 

operações unitárias (coagulação, floculação e decantação) que ocorrem em uma ETA 

convencional. O referido instrumento é dotado de um tacômetro digital, o qual permite variar 

e controlar a rotação dos agitadores, conferindo assim gradientes de velocidade entre 10 s
-1

 e 

2.000 s
-1.

 Possui seis jarros com volume de 2 litros cada e um dispositivo apto à dispersão 

simultânea dos reagentes, bem como para coleta simultânea de amostras de água a 7 cm de 

profundidade, permitindo obter dados referentes a distintas velocidades de sedimentação. Nas 

etapas 2 e 3 do presente estudo, os jarros de acrílico foram substituídos por recipientes de 

vidro, visando a diminuir a possibilidade de adsorção dos antibióticos nas mangueiras e 

paredes dos recipientes originais, minimizando assim a probabilidade de erros durante os 

ensaios, conforme demonstrado por Lima et al. (2014). 

Figura 6.  Aparelho Jar Test utilizado nos ensaios de clarificação 

 

Fonte: Lima (2013) 

4.2 - Etapa 1 – Avaliação do tratamento por clarificação para a remoção de turbidez nos 

dois tipos de águas naturais 

 Foram adicionados às águas de estudo coagulantes com doses variando entre 5 e 60 

mg.L
-1

 e explorada uma faixa de pH entre 6 e 9, adicionando o alcalinizante quando 

necessário. Tais escolhas foram baseadas nas doses e pH de coagulação usualmente 

empregados em ETAs convencionais, bem como no conhecimento da faixa de pH que permite 

a formação dos hidróxidos insolúveis, por meio dos diagramas de coagulação e de 

solubilidade de cada coagulante. Foi considerado como melhor cenário de coagulação aquele 
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capaz de produzir a menor turbidez remanescente, bem como seu maior percentual de 

remoção, utilizando a menor dose possível de coagulante. O parâmetro referido foi escolhido 

como critério norteador de eficiência por representar fidedignamente uma clarificação exitosa 

da água em tratamento. É importante frisar ainda que nesta etapa não foram adicionados os 

microcontaminantes. 

No presente trabalho, foram definidos apenas a melhor dose de coagulante e o pH de 

coagulação para a otimização das condições de clarificação. Os parâmetros hidráulicos 

intervenientes não foram objetos de estudo, em função de a maioria das ETAs convergir para 

adequar apenas tais variáveis. Concorre também para tal escolha a pouca aplicabilidade no 

cenário real das modificações referentes a tempos de mistura e gradientes de velocidade, uma 

vez que, na maioria dos casos, as ETAs são equipadas com medidores Parshall, tendo assim 

definidos, em sua concepção original, o gradiente de mistura rápida e o respectivo tempo a 

serem aplicados. Adicionalmente, raros são os relatos de modificações do tempo e gradiente 

de floculação em escala real. Sendo assim, tais parâmetros foram fixados, embasados na NBR 

12216. Os valores aplicados no presente trabalho encontram-se discriminados na Tabela 5. 

Tabela 5. Parâmetros hidráulicos empregados no processo de clarificação 

Coagulação Floculação Sedimentação 

Tempo de mistura 

rápida (s) 

Gradiente de 

mistura rápida (s
-1

) 

Tempo de 

floculação (min) 

Gradiente de 

floculação (s
-1

) 

Velocidade de 
sedimentação 

(cm.min
-1

) 

5 1.000 20 35 
 

2,3 
 

Fonte: o próprio autor 

Os parâmetros de coagulação encontram-se dentro do recomendado pela referida 

norma, que estabelece tempo de mistura rápida não superior a 5 segundos e gradiente de 

velocidade de 700 s
-1

 a 1.100 s
-1

 para coagulantes metálicos hidrolisáveis, assegurando um GT 

(gradiente x tempo de mistura) de 5.000. Dessa forma, foi garantida a total dispersão dos 

coagulantes na massa líquida. Cabe ainda ressaltar que, em estações que utilizam o 

mecanismo de coagulação por varredura, utilizado no presente estudo, tais parâmetros 

apresentam menor relevância no que tange ao aumento da eficiência do processo. Em relação 

à floculação, o tempo de agitação aplicado foi inferior ao recomendado, que estabelece 

valores entre 30 e 40 minutos para floculadores mecanizados. A justificativa para tal tempo 

implementado no estudo prende-se à menor perspectiva de curtos-circuitos hidráulicos em um 

jarro de apenas 2 litros, permitindo assim uma economia de tempo nos ensaios realizados. O 
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gradiente de velocidade aplicado de 35 s
-1

 foi escolhido por estar inserido dentro do intervalo 

recomendado de no máximo 70 s
-1

 e mínimo de 10 s
-1

. Finalmente, o tempo de sedimentação 

aplicado de 3 minutos é compatível com estações de médio porte com capacidade entre 1.000 

e 10.000 m
3
.d

-1
, cuja taxa de aplicação superficial é de até 35 m

3
.(m

2
xd)

-1
, equivalente à 

velocidade de sedimentação da ordem de 2,3 cm.min
-1

. 

4.3 - Etapa 2 – Avaliação do tratamento por clarificação para a remoção de antibióticos 

em águas naturais 

Foram adicionados às águas de estudo quatro antibióticos – amoxicilina, cefalexina, 

norfloxacino e tetraciclina – diluídos em água destilada, sendo permitido um tempo de contato 

de 20 minutos com a água natural. Findo tal período, foram realizados os ensaios de 

clarificação utilizando as condições otimizadas, consoante a Etapa 1. Foram utilizados dois 

métodos para avaliar a eficiência de remoção dos antibióticos. Primeiramente, trabalhou-se 

com cada fármaco individualmente, em concentrações mais elevadas (10 mg.L
-1

), utilizando 

como método de quantificação a espectrometria de absorção molecular. Essa proposta teve o 

objetivo de apontar tendências de remoção e subsidiar a discussão dos resultados. A seguir, 

utilizou-se a cromatografia líquida associada à espectrometria de massas, a qual permitiu 

trabalhar com todos os fármacos simultaneamente e em concentrações menores (50 µg.L
-1

). 

Apesar de as faixas de trabalho estarem ainda um pouco acima da concentração usualmente 

encontrada nas coleções hídricas (ng.L
-1

), elas foram escolhidas para facilitar a detecção e 

quantificação dos microcontaminantes. Todos os padrões foram adquiridos da Sigma Aldrich 

com pureza superior a 88%.  

Cabe ressaltar que toda a vidraria utilizada nessa etapa foi devidamente lavada com o 

detergente Extran, enxaguada em água corrente e, a seguir, em águas destilada e ultrapura. 

Após tal procedimento, era mantida em solução de ácido nítrico 10% por um período não 

inferior a 24 horas. Após novo enxague, os frascos volumétricos eram deixados sobre uma 

bancada limpa para serem secos naturalmente, ao passo que o restante era levado à estufa. 

4.4 - Etapa 3 – Avaliação do tratamento por clarificação na presença de CAP 

Nessa etapa, foram aplicados separadamente dois tipos distintos de carvão ativado em 

pó, concomitantemente às condições otimizadas de clarificação previamente definidas, com 

diferentes doses de trabalho (5, 10 e 20 mg.L
-1

) para a remoção dos antibióticos, gerando um 

tempo de contato de aproximadamente 23 minutos. As concentrações aplicadas são 
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usualmente utilizadas em ETAs. Os adsorventes foram adquiridos das empresas 

Carbosolution (origem mineral) e Sinth (origem vegetal). As características dos carvões 

foram determinadas por meio das técnicas BET e pelo ponto de carga zero (PCZ). A primeira 

permite o conhecimento da superfície específica, volume de microporos, área de microporos, 

tamanho médio dos microporos, volume total dos poros, diâmetro máximo dos poros e 

diâmetro médio dos poros, sendo realizada no laboratório de Hidrometalurgia da UFOP. A 

determinação do PCZ, cujo principal objetivo é a determinação do pH no qual a carga formal 

superficial é nula, foi feita utilizando a metodologia descrita por Robles e Regalbuto (2004), 

também conhecida como experimento dos onze pontos, no Laboratório de Química 

Tecnológica e Ambiental (LQTA) também da UFOP. 

4.5 - Desenvolvimento da curva analítica para análise no espectrofotômetro 

 Em um primeiro momento, foram preparadas soluções individuais dos antibióticos 

com concentração desejada de 10 mg.L
-1

 em água destilada e submetidas a uma varredura 

entre 200 e 900 nm para identificação do comprimento de onda de máxima absorção. 

Posteriormente, foram desenvolvidas as curvas de calibração adequadas para cada antibiótico 

em seus respectivos picos de máxima intensidade. O equipamento utilizado foi o 

espectrofotômetro UV-Vis HP Agilent 8453, no qual foi introduzida uma cubeta de quartzo 

com caminho óptico de 10 mm. 

4.6 - Preparo das soluções padrão visando ao desenvolvimento da curva analítica para 

análise no LC/MS-MS 

Foram preparadas soluções padrão para cada antibiótico e armazenadas em frascos 

âmbar de aproximadamente 12 mL em temperatura de aproximadamente -20º C para evitar a 

degradação. As soluções dos antibióticos amoxicilina e cefalexina foram preparadas em água 

ultrapura a uma concentração de 1 g.L
-1

. O motivo da preparação desses padrões em água está 

relacionado à degradação que antibióticos pertencentes à classe dos beta-lactâmicos sofrem 

em metanol (SILVA; COLLINS, 2011; GROS; RODRÍGUEZ-MOZAZ; BARCELÓ, 2013). 

A solução do padrão de norfloxacino foi preparada em metanol a uma concentração de 1 g.L
-1

 

com a adição de 100 µL de Na(OH) 1M, para garantir a completa solubilização do antibiótico, 

mesmo em baixas temperaturas, conforme descrito por Gros, Rodríguez-Mozaz e Barceló 

(2013). Por fim, a solução padrão de tetraciclina foi prepara em metanol a uma concentração 

de 1 g.L
-1

. 
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As soluções de trabalho contendo todos os antibióticos foram preparadas diariamente a 

partir de diluições da solução padrão estoque, sempre respeitando a proporção de 

metanol/água (50:50 v/v). Este procedimento de preparação diária é essencial para assegurar a 

estabilidade de antibióticos representantes das cefalosporinas e das penicilinas (DINH et al., 

2011; GROS; RODRÍGUEZ-MOZAZ; BARCELÓ, 2013; JANK et al., 2015). 

4.7 - Preparo das amostras utilizando a técnica de extração líquido-líquido com partição 

em baixa temperatura 

A etapa de preparação das amostras é fundamental para a correta identificação e 

quantificação de microcontaminantes inseridos em matrizes ambientais. Esse procedimento 

tem o intuito de extrair e concentrar o analito, promovendo ainda o clean-up, ou seja, a 

remoção de compostos naturais interferentes, a fim de que ele possa ser finalmente 

determinado por uma técnica analítica adequada. Neste trabalho, optou-se pela técnica de 

extração líquido-líquido com partição em baixa temperatura, a qual apresenta uma série de 

vantagens sobre outras técnicas correlatas como baixo custo, praticidade, número reduzido de 

etapas, baixo consumo de solventes e boa seletividade (GOULART et al., 2012). A 

acetonitrila foi escolhida como solvente devido a sua habilidade na extração de compostos 

polares em matrizes aquosas propiciando ainda boas taxas de recuperação, bem como uma 

menor quantidade de interferentes lipofílicos extraídos (GOMES et al., 2017). 

Adicionalmente, a escolha de tal solvente evita a degradação de antibióticos beta-lactâmicos 

(JANK et al., 2012). 

Todas as amostras coletadas referentes aos ensaios das Etapas 2 e 3 do presente estudo 

foram filtradas em membrana de acetato de celulose com porosidade 0,45 µm da marca 

Millipore. Feito isso, foram retiradas alíquotas de 4 mL das águas bruta e tratada e 

transferidas para frascos âmbar com capacidade de 10 mL. A seguir, foram adicionados 4 mL 

de acetonitrila em cada frasco e colocados sob agitação em um vórtex a 2.400 rpm durante 30 

segundos. O próximo passo foi o depósito dessas amostras em um freezer a aproximadamente 

-20º C, por um período superior a três horas. Estando congelada a fase aquosa, a fase orgânica 

foi cuidadosamente retirada com o auxílio de uma micropipeta, tomando sempre o cuidado de 

se extrair o mesmo volume de todos os frascos. O processo foi repetido mais duas vezes, 

sendo que, nas etapas seguintes, o volume adicionado de acetonitrila foi de 3 mL, totalizando 

três extrações consecutivas. Toda a fase orgânica retirada foi levada para secagem sob fluxo 

de nitrogênio. Estando secas as amostras, foram adicionados 200 µL de metanol e levadas 
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novamente à agitação com o aparelho vórtex. Assim, foram transferidas de 100 em 100 µL 

para vials com inserts e novamente levadas para secagem sob fluxo de nitrogênio. Feito isso, 

foram acondicionadas em freezer até o momento da análise no UHPLC-MS/MS. Finalmente,  

as amostras foram  ressuspendidas com 100 µL de metanol, gerando um fator de concentração 

de 40 vezes e injetadas no equipamento. Na Figura 7, é possível visualizar um esquema 

simplificado da etapa de preparação das amostras, enquanto que na Figura 8, há uma 

fotografia do sistema de secagem utilizado: 

Figura 7. Esquema do preparo das amostras utilizando a técnica de extração com partição 

líquido-líquido em baixa temperatura 

 

Fonte: o próprio autor 

Figura 8. Sistema utilizado para a secagem das amostras 

     
Fonte: Barros (2014) 

Fase orgânica

Água com 

antibióticos + 

Acetonitrila

Fase aquosa

Congelamento 

a – 20º C

Secagem + 

ressuspensão

Secagem + 

ressuspensão
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4.8 - Características do LC/MS-MS  

A análise da eficiência de remoção dos antibióticos nas águas naturais utilizando a 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas possui como vantagens a alta 

seletividade e a eficiência de separação dos compostos proporcionada pela cromatografia 

aliada à obtenção de informação estrutural, massa molar e adição de seletividade, 

características da espectrometria de massas. No presente estudo, foi utilizado um 

cromatógrafo líquido equipado com um sistema binário de bombas (modelo LC-20AD 

Shimadzu) e um amostrador automático (modelo SIL 20AC – Shimadzu). O espectrômetro de 

massas utilizado é um Shimadzu LC/IT/TOF, o qual possui dois analisadores de massa em 

série, sendo um capturador de íons (íon trap, IT), seguido por um tempo de voo (time of 

flight, TOF), os quais são responsáveis por conferir alta sensibilidade e resolução na obtenção 

dos espectros. A Figura 9 demonstra os equipamentos empregados no presente estudo. 

Figura 9. Cromatógrafo líquido acoplado ao espectrômetro de massas 

 

Fonte: o próprio autor 

4.9 - Condições cromatográficas e do espectrômetro de massas 

 Foram testadas várias composições de fase móvel para promover a separação e a 

melhor resolução dos picos cromatográficos. Os solventes que ofereceram os melhores 

resultados foram água ultrapura e metanol e os modificadores de fase foram o ácido fórmico e 

o formiato de amônio. As condições cromatográficas empregadas podem ser visualizadas na 

Tabela 6.  
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Tabela 6. Condições empregadas para a separação dos analitos 

Parâmetros Condições utilizadas 

Coluna cromatográfica Shim Pack XR ODS III (150,0 x 2,0 mm; 2,2 µm) 

Fase móvel 

Solvente (A): Água ultrapura; 0,1% de ácido fórmico e 5 mM 

de NH4HCO2 

Solvente (B): Metanol; 0,1% de ácido fórmico e 5 mM de 

NH4HCO2 

Gradiente de eluição 

5 a 95% B de 0,01 a 15,0 min; 

mantém 95% B de 15,0 a 17,0 min; 

95 a 5% B de 17,0 a 18,0 min; 

mantém 5% B  de 18,0 a 19,0 min. 

Vazão 0,2 mL.min
-1 

Temperatura do forno 40º C 

Volume de injeção 20 µL 

Fonte: o próprio autor  

Os parâmetros do espectrômetro de massas foram avaliados e as condições que 

proporcionaram os sinais de maior intensidade para os antibióticos em estudo estão 

apresentadas na Tabela 7:  

Tabela 7. Parâmetros do espectrômetro de massas 

Parâmetros Condições utilizadas 

Temperatura da linha de dessolvatação 150º C 

Gás de nebulização N2 

Fluxo do gás de nebulização 1,5 L.min
-1 

Temperatura do bloco de aquecimento 150º C 

Fonte: o próprio autor 

4.10 - Análises estatísticas 

 Com o objetivo de apontar diferenças significativas entre as medidas de eficiência dos 

coagulantes, foi utilizado o software Minitab 16. Primeiramente, foi observado se os dados 

seguiam uma distribuição normal, por meio do teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Em 

caso afirmativo, foi feita uma análise de variância (ANOVA) seguida do teste de hipótese de 

Tuckey. Quando os dados apresentavam tendência não paramétrica, eles eram submetidos aos 

testes de ANOVA Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney. As comparações foram feitas com 

base nos p-valores obtidos. Quando o valor é inferior a 0,05, a hipótese de igualdade entre os 

resultados é rejeitada com um nível de confiança de 95 %. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 – Etapa 1: Avaliação do tratamento por clarificação para remoção de turbidez 

 Conforme detalhado na Etapa 1 do capítulo anterior, as águas naturais utilizadas no 

presente estudo tiveram suas principais características físico-químicas relevantes e 

intervenientes nos processos de clarificação determinadas, tendo como resultados os seguintes 

valores apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8. Características da água bruta utilizada nos ensaios de clarificação (n = 6) 

Parâmetro AN 1 AN 2 

Turbidez (uT) 202,3 ± 9,9 10,8 ± 1,0 

pH 6,2 ± 0,1 7,1 ± 0,1 

Cor aparente (uH) 686,8 ± 21,6 103,8 ± 6,8 

Cor verdadeira (uH) 7,2 ± 0,9 68,0 ± 6,0 

COT (mg C.L
-1

) 1,8 ± 0,03 4,0 ± 0,08 

Alcalinidade (mg.L
-1

) 14,5 ± 1,0 17,0 ± 2,0 

Temperatura (ºC) 21,6 ± 0,7 20,2 ± 0,8 

Fonte: o próprio autor 

 Uma análise expedita das principais características da água bruta permite afirmar que 

ambas possuem valores de turbidez dentro do desejado pelo presente estudo. Os valores de pH 

apontam caráter ligeiramente ácido para AN1 e neutro para AN2. Os valores elevados de cor 

aparente para AN1 são devido à grande presença de material particulado, característica 

própria de águas com turbidez acentuada. Em outra vertente, ela possui valor pouco 

expressivo de cor verdadeira, resultado esperado, uma vez que a maior parte da composição 

amostral era proveniente de uma nascente, ou seja, de água subterrânea, não devendo possuir 

conteúdo orgânico dissolvido significativo. AN2, não surpreendentemente, apresentou a cor 

verdadeira como componente predominante na soma total do parâmetro. O COT (carbono 

orgânico total) condizentemente apresentou valores pouco expressivos para AN1, ao passo 

que, devido à maior presença de cor verdadeira em AN2, apresentou valor bem superior. Os 

valores encontrados estão dentro das faixas comumente encontradas em águas superficiais e 
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subterrâneas (LIBÂNIO, 2010). Em relação à alcalinidade, os resultados encontrados foram 

relativamente baixos, característica bastante comum na maioria dos recursos hídricos 

nacionais, ensejando como consequência, principalmente quando utilizados coagulantes à 

base de alumínio, a utilização de alcalinizantes para a correção do pH de coagulação. Já a 

temperatura apresentou-se em uma faixa considerada normal para as condições climáticas 

típicas de um país tropical, não devendo interferir adversamente nas etapas de coagulação, 

floculação e decantação (LIBÂNIO, 2010). 

Conforme apresentado anteriormente, foram realizados ensaios de clarificação visando 

à otimização da dose de coagulante e do respectivo pH de coagulação, utilizando, 

separadamente, os coagulantes primários PAC e o SFC, tendo os resultados finais da AN1 

apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9. Resultados obtidos nos ensaios de clarificação para a otimização da AN1 (n =21) 

Coagulante Dose 

(mg.L
-1

) 

pH de 

coagulação 
Turbidez remanescente - uT  

Eficiência de 

remoção (%) 

PAC 50 7,7 ± 0,2 4,7 ± 1,5 97,7 ± 0,7 

SFC 30 6,5 ± 0,3 3,0 ± 1,4 98,5 ± 0,7 

Fonte: o próprio autor 

 A análise dos resultados obtidos permite inferir que para AN1 o coagulante à base de 

ferro (SFC) mostrou-se o mais apropriado. A menor dose aplicada aliada à menor turbidez 

remanescente, bem como a maior eficiência na remoção das partículas suspensas e coloidais 

retrataram bem seu desempenho superior. Adicionalmente, pode ser mencionada ainda a 

menor necessidade de dosagem de alcalinizante para a correção do pH, uma vez que o pH 

ótimo de coagulação foi de 6,5. Considerando que a faixa de formação de hidróxidos 

insolúveis de ferro é mais ampla se comparada à de hidróxidos insolúveis de alumínio, o pH 

ótimo em valores inferiores a 7,0 permite geralmente uma menor dependência em relação ao 

uso de alcalinizantes para os coagulantes compostos pelo metal ferro, bem como uma redução 

dos custos operacionais de uma ETA. Além disso, em escala real, este desempenho superior 

do coagulante implicará uma maior duração das carreiras de filtração, o que contribuirá 

sobremaneira para a diminuição do custo final da água tratada.  
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 Avaliando os resultados de turbidez remanescente da água decantada, pode-se afirmar 

que ambos os coagulantes foram capazes de produzir água com qualidade compatível com o 

disposto na NBR 12216, a qual prevê o limite máximo de 5 uT para a água na rede de 

distribuição. Ainda que o PAC em alguns experimentos tenha proporcionado valores 

superiores a 5,0 uT, algumas considerações merecem ser tecidas como a ausência de filtração 

nos ensaios de clarificação, bem como as condições empregadas de mistura rápida e 

floculação (gradiente e velocidade) que poderiam ser otimizadas visando à obtenção de 

valores ainda inferiores de turbidez na água decantada com o emprego desse coagulante. 

 Os resultados encontrados para AN1 contestam a afirmação de alguns autores acerca 

do desempenho superior de coagulantes pré-hidrolisados quando comparados a coagulantes 

hidrolisáveis para remoção de turbidez. No estudo experimental, foi visualmente nítida a 

superioridade do SFC, formando flocos maiores e de maior sedimentabilidade. A explicação 

de tal comportamento deve se fundamentar sobre o maior peso molecular do ferro, se 

comparado ao alumínio, uma vez que aquele gera flocos mais densos e resistentes às forças de 

cisalhamento (LIBÂNIO, 2010). 

 Já para AN2, apresentam-se, na Tabela 10, os valores finais obtidos após os ensaios de 

tratabilidade da água bruta (n = 18). 

Tabela 10. Resultados obtidos nos ensaios de clarificação para a otimização da AN2 

Coagulante Dose (mg.L
-1

 ) 
pH de 

coagulação 
Turbidez remanescente - uT  

Eficiência de 

remoção (%) 

PAC 27,5 7,8 ± 0,2 3,2 ± 1,1 71 ± 10 

SFC 27,5 6,3 ± 0,2 3,5 ± 0,9 68 ± 8 

Fonte: o próprio autor 

 A análise dos resultados permite afirmar que ambos os coagulantes apresentaram um 

bom desempenho, alcançando uma remoção satisfatória de turbidez. É sabido que em águas 

com valores de turbidez menos pronunciados, o parâmetro eficiência torna-se muitas vezes 

mais adequado para expressar fidedignamente o real desempenho, uma vez que ele indicará 

mais adequadamente, na maioria das vezes, o atendimento aos limites impostos pelas 

portarias do Ministério da Saúde ora vigentes. Em contrapartida, águas com elevada turbidez, 
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mesmo atingindo altas eficiências de remoção, não necessariamente conduzem a valores 

satisfatórios de turbidez remanescente. A despeito de o PAC apresentar uma ligeira 

superioridade, testes estatísticos foram realizados e diferenças significativas não foram 

confirmadas para um nível de confiança de 95 %. Dessa forma, pode-se afirmar que ambos os 

coagulantes são satisfatórios para a remoção de turbidez em AN2. As considerações em 

respeito ao menor uso de alcalinizante são análogas ao discutido para AN1. Todavia, cabe 

ressaltar que a quantidade de íons Al
3+

 liberada em solução é menor quando comparada à de 

íons Fe
3+

. O PAC utilizado no presente estudo possui 18% de conteúdo como Al2O3, ao passo 

que o SFC possui 38% de Fe2O3. Assim sendo, conclui-se que o coagulante à base de 

alumínio, mesmo liberando menos cátions trivalentes em solução, apresentou desempenho 

equiparável ao de ferro, sendo, portanto, mais eficaz para essa água em estudo. Cabe ainda 

ressaltar que em todos os quatro cenários apresentados (Tabelas 9 e 10), a coagulação ocorreu 

predominantemente no mecanismo de varredura, considerando as faixas de pH otimizadas, 

bem como as doses aplicadas nos ensaios de clarificação. 

5.2 - Etapa 2: Remoção dos antibióticos utilizando o tratamento por clarificação  

5.2.1 - Avaliação por espectrofotometria 

 Conforme descrito no capítulo anterior, o tratamento por clarificação para a remoção 

dos antibióticos foi inicialmente avaliado utilizando-se uma concentração mais elevada (10 

mg.L
-1

). Na Figura 10, apresentam-se as variações nas concentrações inicial e final no 

tratamento por clarificação em AN1, utilizando separadamente o PAC e o SFC. 

Figura 10. Variação das concentrações inicial e final dos antibióticos com valores da mediana 

em AN1 para o PAC e o SFC. 

 

Fonte: o próprio autor 
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 Já na Figura 11, apresentam-se as variações nas concentrações inicial e final no 

tratamento por clarificação em AN2 para o PAC e o SFC. 

Figura 11. Variação das concentrações inicial e final dos antibióticos com valores da mediana 

em AN2 

 

Fonte: o próprio autor 

 Os valores de eficiência de remoção de cada antibiótico, comparando o 

comportamento nos dois tipos de água podem ser visualizados nas Figuras 12 e 13. 

Figura 12. Variação da eficiência de remoção dos antibióticos e valores da mediana, 

utilizando o PAC e o SFC em AN1 e AN2. 

 

Fonte: o próprio autor 
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Figura 13. Variação da eficiência de remoção dos antibióticos e valores da mediana, 

utilizando o PAC e o SFC em AN1 e AN2 (fim) 

Fonte: o próprio autor 
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húmicas, as quais são responsáveis por conferir elevados valores de COT, justificando assim 

um desempenho ligeiramente superior em AN2. Outros autores citam ainda como importantes 

indutores no processo a troca iônica, interação cátion pi e a formação de ligações de 

hidrogênio. Já em AN1, devido ao menor conteúdo orgânico dissolvido, as interações de 

natureza hidrofóbica devem ter sido menos pronunciadas, fazendo com que as interações 

eletrostáticas se tornassem o mecanismo predominante, não alcançando assim a mesma 

magnitude de remoção. 

 Esse resultado obtido no processo de clarificação é condizente com valores 

encontrados na literatura. Choi, Kim e Kim (2008) obtiveram altas eficiências de remoções de 

antibióticos pertencentes ao grupo das tetraciclinas, inclusive a própria tetraciclina, em águas 

sintéticas e naturais, utilizando o PAC como coagulante primário em ensaios de clarificação. 

Para águas sintéticas, os resultados alcançaram 94% de eficiência, ao passo que em águas 

naturais o melhor cenário apontou 66% de eficiência. Segundo os pesquisadores, a 

neutralização de cargas foi o principal fator responsável pela remoção dos antibióticos em 

águas sintéticas, uma vez que não havia alcalinidade e consequentemente não se formariam 

precipitados de hidróxidos de alumínio. Ademais, quando a dose aplicada excedia 40 mg.L
-1

, 

a eficiência diminuía, apontando para o mecanismo de re-estabilização de cargas. Em águas 

naturais, o mecanismo de varredura foi apontado como o maior responsável na remoção dos 

microcontaminantes. Uma vez que a alcalinidade era suficiente (64 mg.L
-1

), o pH na etapa de 

coagulação ficava próximo a 7,4, alcançando a zona ótima de formação de flocos, a qual as 

melhores doses foram de 50 a 60 mg.L
-1

. Apesar de a presença de matéria orgânica dissolvida 

ter diminuído a eficiência de remoção se comparada à água sintética, ainda assim o 

rendimento do processo de clarificação como um todo foi satisfatório. 

 Os antibióticos amoxicilina, cefalexina e norfloxacino apresentaram baixas eficiências 

de remoção no tratamento empregado, com valores medianos entre 24,0 e 42,0%, para AN2 e 

valores ainda menos expressivos em AN1 com valores medianos inferiores a 10,5%. 

Comparativamente, os valores de remoção do antibiótico amoxicilina em AN1 são coerentes 

com os valores encontrados por Liu et al. (2016). Os autores declararam que a remoção de 

amoxicilina em uma ETA em escala real, na qual o afluente era proveniente de um 

reservatório de acumulação, foi de aproximadamente 8%. No presente estudo, valores 

semelhantes foram encontrados para o SFC em AN1. Em AN2, o rendimento foi 

relativamente superior, embora não satisfatório, possivelmente em virtude da maior 
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concentração de trabalho aplicada, permitindo uma maior interação da matéria orgânica 

dissolvida com o microcontaminante e posterior remoção por adsorção e coprecipitação ao 

lodo formado. Em relação aos antibióticos cefalexina e norfloxacino, não foram encontrados 

na literatura estudos relacionados à remoção por processos de clarificação em escala 

laboratorial ou em escala real no contexto de tratamento de água para abastecimento público. 

 Considerando o desempenho dos coagulantes aplicados, os resultados estatísticos 

expressos na Tabela 11 permitem afirmar que o coagulante à base de ferro (SFC) mostrou-se 

significativamente superior ao coagulante à base de alumínio (PAC) para a remoção de NOR 

e TET, em AN2, assim como para AMX e CFX em AN1 de alta turbidez. O único cenário em 

que o PAC mostrou-se superior ao SFC foi para a remoção de norfloxacino em AN1.  

Tabela 11. Resultados dos p-valores dos testes de hipótese de remoção média dos antibióticos 

(α = 0,05) 

Comparação 
Antibióticos 

AMX CFX NOR TET 

PAC AN2 x SFC AN2 0,3776 0,2298 0,0127 0,0438 

PAC AN1 x SFC AN1 0,0163 0,0069 0,0051 0,1063 

PAC AN2 x PAC AN1 0,0001 0,0001 0,0082 0,0048 

SFC AN2 x SFC AN1 0,0051 0,0051 0,0001 0,0051 

Valores em negrito indicam diferenças significativas entre os ensaios 
Fonte: o próprio autor 

 Quando cotejadas as características das águas como fator interveniente no processo de 

remoção, fica evidenciada a superioridade de remoção em água com COT e cor verdadeira 

mais pronunciados. Em todos os cenários, independentemente do coagulante aplicado, houve 

remoção maior nesse tipo de água, sendo que todas as diferenças foram significativas (p-valor 

< 0,05). A explicação para tal comportamento pode estar atrelada à interação do antibiótico à 

matéria orgânica dissolvida e a consequente remoção na etapa de decantação. Segundo Gu et 

al. (2007), substâncias húmicas dissolvidas são uma importante fonte de formação de grupos 

hidrofóbicos e hidrofílicos hábeis a complexar vários contaminantes orgânicos, justificando 

assim as maiores eficiências encontradas para esse tipo de água. 

 De acordo com as informações obtidas, é válido inferir que a maior eficiência na 

remoção dos antibióticos estudados seja justificada pelas melhores condições de coagulação, 

responsáveis pela formação adequada de flocos, aliada a uma adsorção do microcontaminante 

orgânico às substâncias húmicas dissolvidas. Considerando que o processo adsortivo seja um 
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importante mecanismo indutor em tal fenômeno, é provável que ele ocorra devido às 

interações físico-químicas entre os antibióticos e os flocos. Uma possível explicação 

relacionada aos mecanismos atuantes pode ser realizada ao se analisar o PCZ dos flocos 

formados. Nas Figura 14 e 15, seguem os valores de PCZ encontrados para os lodos obtidos 

em cada cenário nas melhores condições de coagulação.  

Figura 14. Curva de determinação do PCZ para o lodo gerado no tratamento com PAC em 

AN1 e AN2 nas condições de clarificação otimizadas 

Fonte: o próprio autor 

Figura 15. Curva de determinação do PCZ para o lodo gerado no tratamento com SFC em 

AN1 e AN2 nas condições de clarificação otimizadas 

Fonte: o próprio autor 

 A interpretação do PCZ é o pH no qual a partícula apresenta um balanço de carga 

superficial nula, sendo obtido pela convergência dos valores médios de pH sob uma razão 

sólido-líquido constante. Quando o pH da solução for inferior ao PCZ do material sólido, 

haverá um predomínio de cargas positivas na superfície, enquanto que se o pH da solução for 

superior ao PCZ, a superfície do material estará carregada negativamente. 
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Os valores de PCZ dos lodos gerados para o PAC (7,39 e 7,36) e para o SFC (6,85 e 

6,69) indicam cargas diferentes em cada ocasião. No caso do PAC, o pH de coagulação 

otimizado foi entre 7,7 e 7,8, ao passo que o lodo formado apresentou PCZ inferior a 7,5 

(valor considerado o mínimo aceitável para a faixa de pH otimizada). Dessa forma, pode-se 

afirmar que as cargas superficiais nas superfícies dos flocos eram ligeiramente negativas. O 

SFC, por outro lado, apresentou pH de coagulação entre 6,3 e 6,5, sendo que o lodo formado 

apresentou PCZ superior a 6,7. Assim sendo, pode-se afirmar que as cargas superficiais nas 

superfícies dos flocos eram ligeiramente positivas.  

O pKa da amoxicilina indica que no pH de coagulação do PAC haverá carga negativa 

líquida, pois ocorrerá a desprotonação do grupo carboxílico, bem como do grupo da amina, 

previamente protonado devido ao par de elétrons disponível no átomo de nitrogênio. Já para o 

SFC, a amoxicilina apresenta uma carga negativa, devido somente à primeira desprotonação, 

ficando a amina com carga positiva. Seria, então, natural esperar que o SFC se apresentasse 

melhor para a remoção de tal antibiótico, considerando que para o PAC as interações entre 

cargas semelhantes desfavoreciam tal processo. De acordo com os resultados, tal predição se 

concretizou em água de alta turbidez, na qual a diferença entre o desempenho dos coagulantes 

foi significativa. 

 O pKa da cefalexina aponta que no pH de coagulação do PAC, de forma análoga à 

AMX, haverá carga negativa líquida devido à desprotonação do grupo carboxílico. Em 

relação ao SFC, a cefalexina apresenta-se na forma zwitteriônica, podendo-se esperar que 

novamente haja uma superioridade desse coagulante. Semelhantemente, os resultados 

apontaram tal supremacia em águas de alta turbidez.  

O pKa do norfloxacino indica que no pH de coagulação do PAC haverá uma carga 

positiva e uma negativa, enquanto que para o SFC o pH está centrado no valor do primeiro 

pKa, indicando que 50% do agrupamento esteja protonado ainda. Considerando que as cargas 

superficiais dos lodos formados por esse coagulante sejam positivas, uma menor interação 

deveria ser observada. Em AN1, tal suposição foi confirmada, apontando um melhor 

desempenho do PAC. 

O pKa da tetraciclina indica que no pH de coagulação do PAC existem uma carga 

positiva e uma negativa, ao passo que para o SFC há apenas uma carga positiva. 
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Paradoxalmente, o SFC apresentou-se com melhor desempenho em AN2 e sem diferenças 

significativas em relação ao PAC em AN1.  

5.2.2 - Avaliação por LC-MS/MS 

 Os resultados referentes à remoção dos antibióticos utilizando somente o tratamento 

por clarificação são apresentados na Tabela 12. Vale lembrar que nesses ensaios a 

concentração de trabalho dos antibióticos foi de 50 µg.L
-1

. Os valores estão expressos em 

termos de área cromatográfica, o que permite avaliar em termos qualitativos qual o melhor 

cenário ou coagulante mais eficaz. Uma diminuição da área cromatográfica significa uma 

menor concentração do antibiótico, indicando sua remoção perante os tratamentos 

empregados. Como não foi possível avaliar o efeito matriz nas amostras, as concentrações 

inicial e final dos microcontaminantes não serão apresentadas. 

Tabela 12. Valores médios de área cromatográfica inicial e final dos antibióticos em AN1 e 

AN2, utilizando o PAC e o SFC (n = 3) 

    AMX CEF NOR TET 

PAC AN1 

Inicial 4.801.593 1.958.351 44.179.420 273.658 

Final 4.612.243 1.925.377 31.610.901 253.147 

Remoção (%)   3,9 1,7 28,4 7,5 

      

PAC AN2 

Inicial 4.415.287 1.681.994 58.113.246 284.994 

Final 3.885.693 1.511.958 44.955.218 213.787 

Remoção (%) 12,0 10,1 22,6 25,0 

      

SFC AN1 

Inicial 5.752.993 1.477.073 31.576.123 199.818 

Final 5.828.047 1.402.643 15.550.328 200.774 

Remoção (%) -1,3 5,0 50,8 -0,5 

      

SFC AN2 

Inicial 4.557.303 2.049.926 57.843.552 259.941 

Final 3.421.215 1.769.304 46.708.454 225.948 

Remoção (%) 24,9 13,7 19,3 13,1 

   
    

 Fonte: o próprio autor  

De acordo com os resultados obtidos, percebe-se que a tetraciclina apresentou valores 

relativamente baixos de área cromatográfica. Uma explicação plausível para tal ocorrência 

pode estar relacionada a uma baixa taxa de extração do composto na etapa de preparação das 

amostras. Uma vez que esse antibiótico é o mais polar dentre os quatro estudados, o solvente 
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empregado para a extração dos antibióticos pode não ter sido o mais adequado para esse 

composto, impossibilitando assim a avaliação qualitativa de sua remoção nos processos de 

clarificação e adsorção. Estudo de Jank et al. 2015 reportou também baixas taxas de extração, 

utilizando a mesma técnica e o mesmo solvente, para compostos com baixos valores de Kow, 

semelhantes ao da tetraciclina. Esse resultado sugere a aplicação de outra técnica de extração, 

tal qual a extração em fase sólida para a tetraciclina. Sendo assim, os valores de área 

cromatográfica encontrados para esse fármaco serão apresentados, porém, não discutidos. 

 Para o antibiótico amoxicilina, remoções pouco significativas foram observadas. 

Semelhantemente ao estudo por espectrofotometria, o melhor cenário foi em AN2, utilizando 

o SFC. Percebe-se que em AN1, a remoção foi inferior a AN2, corroborando os resultados 

obtidos e discutidos anteriormente. Quando é avaliada a redução da área cromatográfica, nota-

se que o decréscimo é de aproximadamente 25% até uma remoção virtualmente nula como 

para AN1, utilizando SFC. Dessa forma, pode-se especular que o antibiótico interaja com o 

conteúdo orgânico dissolvido mais evidente em AN2 e seja removido, a seguir, por 

coprecipitação ao lodo no mecanismo de varredura. 

 O mesmo comportamento pode ser observado para a cefalexina. Um singelo 

decréscimo da área cromatográfica indica a persistência do antibiótico aos processos de 

clarificação, ficando o melhor resultado coincidentemente associado ao tratamento com SFC 

em AN2 (remoção de 13,7%). 

 O norfloxacino apresentou comportamento relativamente semelhante para o SFC em 

ambas as águas e para o PAC em água de baixa turbidez. Paradoxalmente, o melhor cenário 

ficou para o PAC em AN1, no qual foi obtida uma redução de aproximadamente 50% da área 

cromatográfica. 

5.3 - Etapa 3: Avaliação da eficiência do carvão ativado em pó (CAP) na remoção dos 

microcontaminantes 

Nesta etapa, pretendeu-se avaliar a eficiência de dois CAPs (origem mineral e vegetal) 

com diferentes doses de trabalho (5, 10 e 20 mg.L
-1

) na remoção dos antibióticos, utilizando o 

cenário de maior remoção definido na etapa anterior, o qual correspondeu ao coagulante 

primário SFC na água natural de baixa turbidez e maior conteúdo orgânico dissolvido AN2. 
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As principais características dos CAPs aplicados no estudo são apresentadas na Tabela 

13. 

Tabela 13. Resultados da análise de adsorção de nitrogênio - BET dos carvões estudados 

Características CAP 1 CAP 2 

Superfície específica BET (m
2
.g

-1
) 260,465 604,811 

Volume de microporos (cm
3
.g

-1
) 0,146 0,338 

Área de microporos (m
2
.g

-1
) 412,033 951,953 

Tamanho médio dos microporos (A) 13,96 16,095 

Volume total de poros (cm
3
.g

-1
) 0,1869 0,4042 

Diâmetro máximo dos poros (A) 538,1 436,1 

Diâmetro médio dos poros (A) 14,3524 13,367 

Fonte: o próprio autor 

De acordo com a Tabela 13, os valores de área superficial específica do CAP 2 estão 

dentro da recomendação de área superior a 500 m
2
.g

-1
, enquanto que para o CAP 1 tal valor 

não foi atingido. O volume total de poros indica que de 78 a 84 % do total é constituído por 

microporos. Ainda em relação ao volume de microporos, a faixa recomendada entre 0,15 e 0,7 

cm
3
.g

-1
 foi plenamente atingida pelo CAP 2, ao passo que o CAP 1 apresentou-se próximo à 

faixa limite inferior. 

Os resultados referentes à remoção de antibióticos utilizando o CAP 1 

concomitantemente à clarificação estão expressos na Tabela 14. De forma análoga ao 

discutido na etapa anterior, foram apresentados os valores de área inicial e final para cada 

antibiótico. 
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Tabela 14. Valores de área inicial e final dos antibióticos utilizando distintas doses de CAP1 

em AN2 

CAP 1 (origem mineral) 

Antibiótico Inicial Final Remoção (%) [ ] mg.L
-1 

AMX 

1.768.832 974.425 44,9 5 

1.750.195 1.274.403 27,2 10 

1.672.497 638.164 61,8 20 

CFX 

1.936.108 711.298 63,3 5 

1.891.436 656.152 65,3 10 

1.752.322 607.358 65,3 20 

NOR 

60.591.732 8.725.351 85,6 5 

61.426.219 7.450.958 87,9 10 

56.805.365 7.170.764 87,4 20 

TET 

233.843 147.925 36,7 5 

436.825 188.556 56,8 10 

349.244 159.839 54,2 20 

Fonte: o próprio autor 

Os valores expostos indicam uma tendência de diminuição da área correspondente a 

cada antibiótico em relação ao aumento da dose de CAP aplicada, indicando uma menor 

concentração ao final do tratamento. À exceção da dose de 10 mg.L
-1

 aplicada para a remoção 

de AMX, todos apresentaram esse comportamento. Esses resultados são esperados, pois 

aplicando-se uma maior massa de adsorvente por volume de água são disponibilizados 

indubitavelmente mais sítios de adsorção para maximizar a remoção dos microcontaminantes. 

Observa-se ainda que o gradiente de decréscimo da área não é tão pronunciado, entre as doses 

de 5 e 20 mg.L
-1

. Uma hipótese palpável para explicar tal comportamento reside na 

competição existente entre as espécies carregadas positivamente provenientes do processo de 

coagulação, as substâncias húmicas porventura presentes e os microcontaminantes 

adicionados à água de estudo pelos sítios de adsorção do CAP. É esperado ainda que ocorra o 

recobrimento da superfície do adsorvente através do hidróxido de ferro formado no 

mecanismo de varredura, diminuindo consequentemente a área disponível para uma interação 

efetiva com os microcontaminantes. 

Já os valores obtidos para o CAP 2 estão apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15. Valores de área inicial e final dos antibióticos utilizando distintas doses de CAP 2 

em AN2 

CAP 2 (origem vegetal) 

Antibiótico Inicial Final Remoção (%) [ ] mg.L
-1 

AMX 

1.824.163 1.365.113 25,2 5 

1.890.472 1.169.595 38,1 10 

1.801.241 853.372 52,6 20 

CFX 

1.984.124 1.069.812 46,1 5 

1.829.561 686.313 62,5 10 

1.894.123 513.325 72,9 20 

NOR 

58.123.647 13.180.757 77,3 5 

61.026.789 15.352.433 74,8 10 

60.174.739 9.813.173 83,7 20 

TET 

253.487 262.375 -3,5 5 

280.671 283.758 -1,1 10 

321.828 112.551 65,0 20 

Fonte: o próprio autor 

De forma semelhante ao ensaio anterior, houve a mesma tendência de diminuição da 

área correspondente a cada antibiótico em relação ao aumento da dose de CAP aplicada. 

Divergiu de tal comportamento o ensaio no qual foi aplicada a dose de 10 mg.L
-1

 para a 

remoção de NOR.  

Quando são comparados os dois adsorventes no que diz respeito à área correspondente 

à água decantada, pode-se afirmar que o CAP 1 foi mais efetivo na remoção dos antibióticos. 

Tal adsorvente foi superior em todas as doses de trabalho para a remoção de NOR e em duas 

oportunidades para a remoção de AMX e CFX. 

Avaliando-se as características dos carvões, percebe-se que o CAP 1 possui área 

superficial menor se comparado ao CAP 2, entretanto, possui diâmetros máximo e médio dos 

poros maior, o que pode ter facilitado a entrada das moléculas do antibióticos nos sítios de 

adsorção de forma mais efetiva. Uma conhecida limitação nos processos de adsorção é 

geralmente atribuída à entrada nos microporos de moléculas de tamanho relativamente grande 

como os antibióticos (PINTO et al., 2016). 

Visando a conhecer a carga superficial dos carvões, foi realizada a avaliação do PCZ, 

cuja curva de determinação é demonstrada na Figura 16. 
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Figura 16. Curva de determinação do PCZ para os CAPs 1 e 2 

 

Fonte: o próprio autor 

 Os valores de PCZ dos dois carvões aplicados indicam predomínio de cargas positivas 

em sua superfície, ou seja, ambos possuem caráter básico. Considerando que os carvões 

apresentaram carga superficial positiva e o pH de coagulação do SFC foi de 6.5, poderia se 

esperar uma boa interação entre  a superfície dos CAPs e os antibióticos, uma vez que nesse 

pH de trabalho todos apresentam uma carga negativa em solução. Pela análise dos dados, 

percebe-se que todos foram bem removidos principalmente quando empregada a maior dose 

de adsorvente (20 mg.L
-1

). Os valores de área final da AMX e da CFX estavam na faixa 

correspondente ao ruído da linha de base do equipamento, ou seja, apresentavam valores 

bastante baixos, indicando que os CAPs removeram bem tais compostos. Como a intensidade 

do sinal do norfloxacino foi maior, a diminuição do composto foi percebida de forma mais 

acentuada. Pelos valores inicial e final, percebe-se que a área cromatográfica ficou entre 85 e 

90% menor, indicando alta eficiência de remoção do antibiótico com o uso dos CAPs, 

contrastando-se com as baixas eficiências alcançadas utilizando apenas o tratamento por 

clarificação. Os resultados encontrados no presente estudo são coerentes com os valores 

reportados por Adams et al. (2002), nos quais eficiências de remoção superiores a 65% foram 

observadas para uma dose de 20 mg.L
-1

 de CAP, em ensaios realizados na ausência de 

coagulação química. Outra peculiaridade percebida é a semelhança em relação ao parâmetro 

log Kow em ambos os estudos, nos quais são percebidos valores bastante semelhantes e 

consequentemente esperados comportamentos parecidos frente aos processos empregados. 

Faixa de remoção parecida foi também encontrada por Lima (2013), utilizando 10 mg.L
-1

 de 

CAP. O autor reportou eficiência mediana de remoção entre 71 e 78% para o antibiótico 

sulfametoxazol em águas com baixa e elevada turbidez.  
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 Assim sendo, percebe-se que o CAP apresenta-se como uma boa alternativa para 

aumentar a eficiência de remoção de microcontaminantes de preocupação emergente como os 

antibióticos em processos de clarificação. Ainda que não tenham sido realizados estudos 

cinéticos de adsorção considerando o tempo de contato necessário para maximizar a remoção 

dos fármacos, pode-se afirmar que, mesmo com a possível competição entre compostos 

naturalmente presentes como substâncias húmicas dissolvidas e outras geradas nos processos 

de coagulação derivadas da hidrólise dos cátions metálicos, a aplicação do adsorvente é 

essencial para produzir água para abastecimento com maior segurança sanitária. Uma 

alternativa para minimizar os aspectos adversos de competição relatados seria a utilização de 

colunas de CAG após as etapas de clarificação e filtração, o que provavelmente aumentaria a 

eficiência de remoção dos microcontaminantes dissolvidos. 
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6 – CONCLUSÃO 

 O tratamento por clarificação empregado foi capaz de produzir água decantada com 

valores próximos aos recomendados pela portaria MS 2914/2011, no que diz respeito 

à água na rede de distribuição, mesmo sem a etapa de filtração. Dentre os coagulantes 

testados, o SFC mostrou-se mais eficiente por demonstrar desempenho superior em 

AN1 e desempenho equiparável ao PAC em AN2. 

 As características ordinárias da água bruta influenciam na remoção dos antibióticos 

testados (amoxicilina, cefalexina, norfloxacino e tetraciclina), uma vez que na água 

com maior conteúdo orgânico dissolvido (AN2) seu desempenho foi bem superior se 

comparado à água com baixo conteúdo orgânico (AN1). 

 O coagulante à base de ferro (SFC) mostrou-se mais eficiente para a remoção dos 

antibióticos, possivelmente devido a uma maior interação química entre o ferro e os 

fármacos. 

 O tratamento por clarificação empregado demonstrou baixa eficiência na remoção dos 

antibióticos (< 40%), à exceção da tetraciclina que foi bem removida (eficiência > 

80%). 

 A aplicação de CAP mostrou-se capaz de melhorar significativamente a remoção dos 

fármacos, sendo que a maior dose aplicada (20 mg.L
-1

) foi a que retornou melhores 

resultados (remoções entre 61,8 e 87, 4%). O CAP 1 teve desempenho ligeiramente 

superior e tal fato pode estar relacionado ao maior diâmetro dos microporos, 

facilitando o acesso das moléculas dos antibióticos na superfície do adsorvente. 
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7 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Avaliar a utilização de carvão ativado em pó para a remoção de antibióticos 

anteriormente aos processos convencionais de tratamento de água. 

 Verificar o desempenho de polímeros orgânicos, utilizados como auxiliares de 

coagulação, separadamente ou concomitantemente aos coagulantes tradicionais.  

 Investigar a remoção de antibióticos utilizando colunas de carvão ativado granular 

após as etapas de clarificação e filtração. 
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APÊNDICE 

Tabela A1 - Comprimento de máxima absorção, limites de detecção e quantificação dos 

antibióticos para a análise por espectrometria de absorção molecular 

Analitos  Comprimento de máxima absorção (nm) LD LQ 

AMX 229 0,25 0,76 

CFX 262 0,51 1,52 

NOR 275 0,04 0,13 

TET 276 0,14 0,42 

 

Figura A1. Curva de calibração da amoxicilina para a análise por espectrometria de absorção 

molecular 

 

Figura A2. Curva de calibração da cefalexina para a análise por espectrometria de absorção 

molecular 
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Figura A3. Curva de calibração do norfloxacino para a análise por espectrometria de 

absorção molecular 

 
Figura A4. Curva de calibração da tetraciclina para a análise por espectrometria de absorção 

molecular 

 

 

Tabela A2. Tempo de retenção e relação massa/carga dos antibióticos na análise no 

UHPLC/MS-MS 

Analitos Tempo de retenção (min) Relação m/z 

AMX 1,948 366,1118 

CFX 1,967 348,1013 

NOR 1,965 320,1405 

TET 1,974 445,1605 
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