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RESUMO 

 

Diversas substâncias químicas chegam aos corpos hídricos por meio da drenagem do solo de 

áreas urbanas, pastagens, áreas agricultáveis, lançamentos de efluentes domésticos e industriais. 

Os processos de tratamento de água convencionais podem não ser eficientes quanto a remoção 

desses compostos, conhecidos como Contaminantes de Preocupação Emergente (CE), 

resultando em riscos para a população devido a possível ingestão dessas substâncias, além dos 

efeitos que podem causar ao ecossistema aquático. O objetivo desta pesquisa foi verificar a 

ocorrência de 24 CE em águas de abastecimento público e a eficiência dos processos 

convencionais de tratamento na remoção dos CE identificados, além de discutir quais os 

possíveis efeitos são causados nos seres humanos e no ecossistema dos mananciais. Foram 

realizadas 12 coletas de amostras de Água Bruta (AB), Água Filtrada (AF), Água Clorada (AC) 

e o sobrenadante da lagoa de sedimento de lodo (AL) no período de ago/17 a ago/18. Observou-

se que os CE: BPA (94,44%), LST (83,33%), LRT (66,67%), GEN (52,78%) e 4OP (36,11%), 

obtiveram maior frequência nas amostras. No entanto, em relação a sazonalidade, apenas o 4OP 

e o NPX, apresentaram diferença significativa entre os períodos de seca e chuvoso. Os 

bioensaios realizados apresentaram efeitos na coleta 12 (ago/18) para a amostra de AL, para os 

ensaios com Artemia salina e semente de Cucumis sativus. Para os ensaios de toxicidade com 

a fase embrio-larval do zebrafish, a coleta 5 (dez/17) apresentou efeitos significativos quanto a 

taxa de inflação da bexiga natatória para AB e a coleta 6 (jan/17) apresentou efeitos quanto a 

sobrevivência para AL e AB. Além da presença dos CE na água bruta (AB), o lançamento do 

sobrenadante da lagoa de sedimentação do lodo (AL) no manancial a jusante do ponto de 

captação, caracteriza-se como uma fonte de poluição, podendo agravar ainda mais a qualidade 

da água. Os bioensaios se caracterizam como um método eficaz para avaliação da toxicidade 

da água, porém quando amostras complexas são avaliadas e devido as concentrações dos CE 

estarem presentes em concentrações na ordem de ng/L, avaliações a nível de DNA podem ser 

adicionada ao conjunto de análises. Informações acerca dos CE estudados em águas de 

abastecimento público no estado de Goiás são escassas e os resultados mostram uma situação 

preocupante, exigindo um maior monitoramento para subsidiar a implantação de processos de 

tratamento mais eficientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: desreguladores endócrinos, fármacos, tratamento de água, eficiência 

de tratamento, ETA, zebrafish, poluentes emergentes, qualidade da água, lodo, abastecimento 

público de água, bioensaios. 
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ABSTRACT 

 

Various chemical substances reach the water bodies through the drainage of soil from urban 

areas, pastures, agricultural areas, discharges of domestic and industrial effluents. Conventional 

water treatment processes may not be efficient in removing these compounds, known as 

Contaminants of Emerging Concern (EC), resulting in risks to the population due to the possible 

ingestion of these substances, in addition to the effects they may cause on the aquatic 

ecosystem. The objective of this research was to verify the occurrence of 24 EC in public water 

supply and the efficiency of conventional treatment processes in the removal of the identified 

EC, in addition to discussing what the possible effects are caused in humans and in the 

ecosystem of springs. Twelve collections of Raw Water (RW), Filtered Water (FW), 

Chlorinated Water (CW) and the supernatant from the sludge sediment pond (AL) were 

performed in the period from Aug / 17 to Aug / 18. It was observed that the FB: BPA (94.44%), 

LST (83.33%), LRT (66.67%), GEN (52.78%) and 4OP (36.11%), obtained a higher frequency 

in the samples. However, in relation to seasonality, only 4OP and NPX, showed a significant 

difference between periods of drought and rainy season. The bioassays performed showed 

effects on the collection 12 (Aug / 18) for the AL sample, for the tests with Artemia salina and 

Cucumis sativus seed. For toxicity tests with the embryo-larval phase of zebrafish, collection 5 

(Dec / 17) had significant effects on the rate of swim bladder inflation for RW and collection 6 

(Jan / 17) had effects on survival for AL and RW. In addition to the presence of FBs in RW, 

the release of the AL in the source downstream of the catchment point, is characterized as a 

source of pollution, which can further aggravate the quality of Water. Bioassays are 

characterized as an effective method for assessing water toxicity, however when complex 

samples are evaluated and because the EC concentrations are present in concentrations in the 

order of ng / L, DNA level assessments can be added to the analysis set. Information about the 

CE studied in public water supply in the state of Goiás is scarce and the results show a worrying 

situation, requiring greater monitoring to support the implementation of more efficient 

treatment processes. 

 

KEY-WORDS: endocrine disruptors, drugs, water treatment, treatment efficiency, ETA, 

zebrafish, emerging pollutants, water quality, sludge, public water supply, bioassays. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos vivenciamos situações de escassez hídrica no Brasil. Em 2015 e 2016 

foram observadas reduções da ocorrência de chuvas na maior parte do país, provocando secas 

severas e a diminuição dos níveis dos reservatórios e da vazão dos rios, consequentemente 

afetando as fontes de água para abastecimento público (ANA, 2017). Dessa forma, ações 

buscando o gerenciamento adequado das bacias hidrográficas quanto os seus usos foram 

intensificadas, além de medidas que minimizem os impactos da crise hídrica. Apesar do volume 

de água ser um fator importante para o abastecimento público, a qualidade dos mananciais 

superficiais e/ou subterrâneos é preponderante para a saúde da população. 

Diversas substâncias químicas chegam aos corpos hídricos por meio da drenagem do 

solo de áreas urbanas, pastagens, áreas agricultáveis, lançamentos de efluentes domésticos e 

industriais (RICHARDSON; KAMURA, 2016), impondo uma pressão nas tecnologias de 

tratamento de água existentes, resultando em riscos para a população devido a possível ingestão 

dessas substâncias, principalmente nas situações de menor vazão dos mananciais onde ocorre a 

concentração desses poluentes e no período chuvoso apesar da diluição, há o carreamento de 

diversas substancias do solo para o manancial. 

Esses microcontaminates estão presentes em concentrações na ordem de nanogramas 

por litro (ng L-1) e os riscos a saúde provocados por eles, devido a exposição crônica, ainda não 

são conclusivos. Esse grupo de substâncias, também chamadas de Contaminantes de 

Preocupação Emergente (CE), constituem um grupo de produtos químicos oriundos dos 

fármacos, produtos de cuidados pessoal, defensivos agrícolas, produtos de limpeza, 

surfactantes, entre outros. Alguns desses poluentes são chamados de desreguladores endócrinos 

(DEs), pois possuem a capacidade de alterar o funcionamento normal do sistema endócrino dos 

seres vivos, causando efeitos adversos à saúde (HESPANHOL, 2015; FUHRMAN; TAL; 

ARNON, 2015; WHO, 2012).  

A preocupação em torno da presença dos CE está na sua capacidade de bioacumulação 

nos diferentes níveis tróficos, na sua persistência no ambiente devido ao seu lançamento 

contínuo e a na ausência de informações sobre seus riscos à saúde a longo prazo. 

Estudos têm sido desenvolvidos buscando a identificação e a determinação da 

concentração desses microcontaminantes em mananciais superficiais e subterrâneos, água 

potável, além de avaliar a eficiência de remoção em sistemas de tratamento de efluentes 
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(HRKAL et al., 2018; SIMAZAKI et al., 2015, MONTAGNER et al., 2019). No entanto, 

estudos mais precisos que respondam as prioridades e necessidades de cada região são 

necessários para subsidiar as legislações destinadas aos recursos hídricos e a potabilidade da 

água (MONTAGNER et al., 2019). Dessa forma, em alguns países foram criadas listas de 

contaminantes prioritários que necessitam de estudos aprofundados visando estabelecer seus 

riscos à saúde pública.  

A União Europeia, por meio da Diretiva 2008/105/CE, implantou um sistema de 

monitoramento dos recursos hídricos abrangendo uma lista de poluentes prioritários para 

estudo. Durante os anos ocorreram mudanças nessa lista devido ao surgimento de novas 

substâncias e, com base nos resultados dos monitoramentos, verificou-se que algumas 

substâncias não estavam presentes na área de estudo ou com concentrações baixas. Dessa 

forma, a lista de poluentes passa por adaptações conforme as informações geradas pelos estudos 

(UE, 2015). 

A Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (EPA) publica a cada cinco anos 

uma lista com 30 substâncias não regulamentadas pela Lei de Água Potável dos EUA a serem 

monitoradas nos sistemas públicos de água. Além das substâncias a serem investigadas, mais 

100 contaminantes são reportados a fim de direcionar estudos por serem prioritários para uma 

possível regulação e sua presença ser esperada nos sistemas de água. Essa lista inclui pesticidas, 

cianotoxinas, metais, produtos farmacêuticos, patógenos entre outros. Os resultados fornecem 

uma base para futuras ações regulatórias buscando a proteção da saúde pública nos Estados 

Unidos (USEPA, 2016). 

O governo da Nova Zelândia publicou em 2016 um relatório sobre contaminantes 

emergentes orgânicos. O “An Update on Emerging Organic Contaminants of Concern for New 

Zealand with Guidance on Monitoring Approaches for Councils” possui três etapas de ações. 

A primeira etapa tem por objetivo realizar a identificação dos poluentes mais presentes em 

águas e sedimentos para que na segunda etapa esses contaminantes, definidos como prioritários, 

possam ser estudados com mais profundidade. Na terceira etapa os locais mais impactados e os 

compostos mais críticos serão avaliados e a biodisponibilidade e seus efeitos terão estudos 

priorizados (STEWART et al., 2016). 

No Brasil, a Portaria de consolidação nº 5, Anexo XX trata dos limites e parâmetros 

para potabilidade da água (BRASIL, 2017) e a Resolução CONAMA 430/2011 (BRASIL, 

2011) traz as diretrizes de enquadramento dos corpos hídricos e os padrões de lançamento de 
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efluentes. Essas normas ainda não tratam de CE nas amostras, apesar de estudos terem 

identificado muitos desses poluentes nos mananciais brasileiros. 

Em Goiânia/GO o Sistema Meia Ponte e o Sistema João Leite são responsáveis pelo 

abastecimento público de água potável em 52% e 48 % da cidade de Goiânia, respectivamente, 

além de complementar o fornecimento de água de cidades da região metropolitana, sendo 

Aparecida de Goiânia e Trindade. A população abastecida resulta em aproximadamente 1,435 

milhão de pessoas (IBGE, 2010; ANA, 2015). 

O rio Meia Ponte faz parte da bacia hidrográfica do Meia Ponte, com área de drenagem 

de 12.180 Km², representando cerca de 3,56% da área do território goiano. Sua nascente está 

localizada no município de Itauçu, e sua foz no rio Paranaíba, no município de Cachoeira 

Dourada, Goiás. Essa Bacia abrange 37 municípios goianos, incluindo a capital goiana 

(GOIÁS, 2001). 

Durante os anos de 2017 e 2018, período de coletas desta pesquisa, houve uma crise 

hídrica na cidade de Goiânia e a vazão disponível nos mananciais de abastecimento público não 

foram suficientes para atender a demanda. Naquele momento a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e desenvolvimento sustentável (SEMAD), órgão gestor de recursos hídricos no 

estado de Goiás por meio da Portaria 205/2017 (GOIÀS, 2017), adotaram ações no sentido de 

reduzir as retiradas de água do rio Meia Ponte, a montante da captação de Goiânia. Foram 

suspensas as emissões de novas outorgas, a redução em 50% das captações existentes no 

manancial, a limitação de irrigação apenas no período noturno, o monitoramento das vazões 

retiradas pela Saneago S.A. e a promoção da conscientização da população quanto ao uso 

racional da água. Somadas a essas ações, a SEMAD por meio da Portaria nº 087/2018 obrigou 

os usuários que possuíam captação no rio Meia Ponte, a instalação de instrumentos de medição 

volumétrica e horímetro (GOIÁS, 2018), uma vez que a vazão de retirada é apenas informada 

para o órgão competente por meio de uma declaração. 

As ações por meio de programas de gerenciamento integrado de recursos hídricos, além 

do cumprimento das normas para lançamento de efluentes tornam-se essenciais, entretanto, sua 

implementação é deficitária, como destacado por Struck e Shoemaker (2008). Desse modo, a 

utilização de ferramentas que possam auxiliar na tomada de decisões, utilizando os dados 

produzidos pelas empresas de saneamento e pelos órgãos gestores de maneira a obter uma visão 

abrangente da qualidade dos mananciais, corrobora para uma gestão mais eficiente. 
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É possível observar a importância rio Meia Ponte quanto ao fornecimento de água para 

abastecimento público não apenas para a capital e região metropolitana de Goiânia, mas 

também para as cidades a montante Itauçu e Inhumas. Dessa forma, identificar quais poluentes 

estão presentes nos mananciais e sua concentração, as atividades, o uso e ocupação do solo nas 

bacias captação e a avaliação da eficiência dos processos de tratamento de água implantados, 

auxiliam na obtenção de dados que sejam consistentes e que atendam as necessidades da região, 

subsidiando a elaboração de metas e normas para garantir a qualidade da água distribuída para 

a população, a preservação dos recursos hídricos e no direcionamento de estudos dos 

contaminantes mais críticos. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a ocorrência de 24 Contaminantes de Preocupação Emergente (CE) em águas 

de abastecimento público e a eficiência dos processos convencionais de tratamento na remoção 

dos CE identificados, além de discutir quais os possíveis efeitos são causados nos seres 

humanos e no ecossistema dos mananciais. 

 

1.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Verificar a ocorrência de 24 CE na água bruta do rio Meia Ponte, no ponto de 

captação da ETA Eng. Rodolfo José da Costa e Silva. 

• Verificar a eficiência dos processos de tratamento de água da ETA Eng. Rodolfo 

José da Costa e Silva quanto a remoção dos CE. 

• Calcular os potenciais riscos aos seres humanos quanto a ingestão de água 

contaminada nas concentrações encontradas na água produzida; 

• Verificar a toxicidade das águas produzidas pela ETA por meio de abordagem 

ecotoxicológicas; 
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1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

A Tese está dividida em dois capítulos, sendo que o Capítulo 1, aborda a ocorrência 

dos 24 CE na água bruta, filtrada e clorada, com o intuito de associar a presença de CEs a fatores 

como a sazonalidade e o comportamento dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, 

além de discutir como os processos de tratamento influenciam na eficiência de remoção dos 

CE. 

O Capítulo 2 apresenta a avaliação ecotoxicologica realizada para as amostras de água 

bruta e o sobrenadante da lagoa de sedimentação do lodo, utilizando os bioindicadores sementes 

de pepino (Cucumis sativus), microcrustaceo Artemia salina e zebrafish (Danio rerio). 
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2 CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA E EFICIENCIA 

DE REMOÇÃO DE POLUENTES DE PREOCUPAÇÃO 

EMERGENTES EM ÁGUAS ASSOCIADAS A ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA 

RESUMO 

Diversas substâncias químicas chegam nos corpos hídricos por meio da drenagem do solo de 

áreas urbanas, pastagens, áreas agricultáveis, lançamentos de efluentes domésticos e industriais 

e consequentemente impactam o ecossistema aquático e exercendo uma pressão nas tecnologias 

de tratamento de água existentes resultando em riscos para a população que consomem a água 

produzida. Esses compostos, Contaminantes de Preocupação Emergente (CE), estão presentes 

em concentrações na ordem de nanogramas por litro (ng L-1) e os riscos à saúde provocados por 

eles devido a exposição crônica ainda não são conclusivos. Devido a importância do rio Meia 

Ponte para o abastecimento de água de Goiânia/GO, o objetivo da presente pesquisa foi 

identificar quais poluentes estão presentes nos mananciais e sua concentração e avaliar a 

eficiência dos processos de tratamento de água implantados, a fim obter de dados que sejam 

consistentes para subsidiar na elaboração de metas e normas para garantir a qualidade da água 

distribuída para a população. Foram avaliados 24 CE, entre fármacos e desreguladores 

endócrinos nas águas associadas a ETA Eng. Rodolfo José da Costa e Silva. Observou-se que 

os CE BPA (94,44%), LST (83,33%), LRT (66,67%), GEN (52,78%) e 4OP (36,11%), 

obtiveram maior frequência nas amostras. No entanto, em relação a sazonalidade, apenas o 4OP 

e o NPX, apresentaram diferença significativa entre os períodos de seca e chuvoso. Os 

hormônios E1, E2, EE2 e E3 estão presentes nas amostras em concentrações próximas do limite 

de quantificação. Em relação aos parâmetros físico-químicos nota-se que houve um decaimento 

da qualidade da água bruta e clorada nos meses de janeiro, fevereiro e abril, período chuvoso. 

A presença de CE nas águas associadas a ETA, incluindo a água produzida configura como um 

alerta, pois os seus efeitos a saúde ainda não são conclusivos tanto para os seres humanos quanto 

para o ecossistema aquático. 

 

Palavras-chave: desreguladores endócrinos, fármacos, tratamento de água, eficiência de 

tratamento. 

 

ABSTRACT 

Several chemical substances reach the water bodies through the drainage of soil from urban 

areas, pastures, agricultural areas, releases of domestic and industrial effluents and 

consequently impact the aquatic ecosystem and exert pressure on the existing water treatment 

technologies, resulting in risks for the population that consume the water produced. These 

compounds, Contaminants of Emerging Concern (CE), are present in concentrations in the 

order of nanograms per liter (ng L-1) and the health risks caused by them due to chronic exposure 

are not yet conclusive. Due to the importance of the Meia Ponte River for the water supply of 

Goiânia/GO, the objective of the present research was to identify which pollutants are present 

in the springs and their concentration and to evaluate the efficiency of the water treatment 

processes implanted, in order to obtain data that are consistent to assist in the development of 

goals and standards to guarantee the quality of the water distributed to the population. 24 ECs 



 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais 

 

 

20 
 

were evaluated, among drugs and endocrine disruptors in the waters associated with ETA Eng. 

Rodolfo José da Costa e Silva. It was observed that the CE BPA (94.44%), LST (83.33%), LRT 

(66.67%), GEN (52.78%) and 4OP (36.11%), obtained a higher frequency in samples. 

However, in relation to seasonality, only 4OP and NPX, showed a significant difference 

between periods of drought and rainy season. The hormones E1, E2, EE2 and E3 are present in 

the samples in concentrations close to the limit of quantification. Regarding the physical-

chemical parameters, it is noted that there was a decline in the quality of raw and chlorinated 

water in the months of January, February and April, the rainy season. The presence of EC in 

the waters associated with WTP, including the water produced, constitutes an alert, since its 

health effects are not yet conclusive for both humans and the aquatic ecosystem. 

 

Key-words: Endocrine disruptors, drugs, water treatment, treatment efficiency. 

  



 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais 

 

 

21 
 

2.2 INTRODUÇÃO 

 

Diversos microcontaminantes tem sido identificados em diferentes matrizes ambientais 

como águas superficiais e subterrâneas, sedimentos e solos (LIU et al., 2018). Esses poluentes, 

denominados pela comunidade científica de contaminantes de preocupação emergente (CE), 

estão presentes em concentrações na ordem de ng.L-1 e devido sua alta complexidade e o pouco 

conhecimento em relação aos riscos a sua exposição para os seres humanos e ao ecossistema, 

ainda não foram estabelecidos limites nas legislações pertinentes (ARCHER et al., 2017). 

Dentro do grupo dos CE estão os produtos farmacêuticos, produtos de cuidados e 

higiene pessoal (PCHP), surfactantes, pesticidas, plastificantes, etc (PATEL et al., 2020). Sua 

presença pode estar associada ao lançamento de esgotos domésticos e industriais tratados, ou 

com tratamento ineficiente, em cursos hídricos e na drenagem de áreas agricultáveis e pastagens 

(AWAD et al., 2013; ARCHER et al., 2017; SHARMA et al., 2019).  

Muitos desses contaminantes, são conhecidos como Desreguladores endócrinos (DE) e 

possuem o potencial de promover alterações no sistema endócrino e na produção de hormônios, 

além de ser bioacumulativo e persistente no ambiente. Os produtos farmacêuticos são 

largamente consumidos pela população e apesar de estarem presentes nos compartimentos 

ambientais, em concentrações inferiores a dose terapêutica, ainda apresentam efeitos 

desconhecidos e que precisam ser objeto de pesquisa (LIU et al., 2018). 

Na literatura, estudos tem buscado realizar o monitoramento de CE (EBELE; 

ABDALLAH; HARRAD, 2017; NAM et al., 2014), porém a sua maioria concentra-se em 

amostras de águas naturais e efluentes domésticos e possuem como área de estudo, Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE) (YANG et al., 2017; PENA-GUZMAN et al., 2019), 

evidenciando uma lacuna quanto a sua presença na água para consumo humano. Além disso, 

estudos sobre a identificação desses compostos em escala regional levando em consideração 

particularidades do manancial estudado e as atividades existentes na bacia podem fornecer 

informações mais consistentes para a gestão da área (JURADO; WALTHER; DÍAZ-CRUZ, 

2019) Além da exposição por consumo de água, o ser humano pode estar suscetível aos CE por 

meio de alimentos que foram irrigados com águas contendo esses poluentes (MILLER et al., 

2016; GARCÍA et al., 2018). 

Devido as diversas formas de contaminação que os mananciais estão suscetíveis, com a 

presença de fontes pontuais e difusas de contaminação, as Estações de Tratamento de Água 



 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais 

 

 

22 
 

(ETA) consistem na última barreira para remoção dos CE (WEE et al., 2020). Entretanto, as 

tecnologias convencionais de tratamento de água podem não estar sendo eficazes quanto a 

remoção desses contaminantes (VIENO et al., 2007; TEODOSIU et al., 2018; FU et al.,2018; 

JIANG et al., 2019). 

Neste contexto, o monitoramento dos CE e o conhecimento sobre as rotas, 

comportamento e a concentração desses compostos no ambiente são uteis para definir os riscos 

e as ações para sua gestão (LIU et al., 2020). A União Europeia, Nova Zelândia e Estados 

Unidos são países que implantaram sistemas de monitoramento por meio de regulamentos, 

indicando listas com substâncias prioritários para identificação em águas naturais e potável. Os 

resultados subsidiarão a inserção de limites para os poluentes encontrados em maior 

concentração e que ofereça riscos à saúde pública, além de direcionar estudos (UE, 2015; 

STEWART et al., 2016; EPA, 2016). No Brasil, o Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 

(BRASIL, 2017) dispõe sobre controle e a vigilância da qualidade da água e ainda não possui 

limites estabelecidos para os CE, devido aos dados toxicológicos que sejam concludentes para 

inferir os limites permissíveis desses poluentes para a água potável (LIMA et al., 2017).  

Além da presença dos CE, a qualidade físico-química e bacteriológica é uma 

preocupação quando se trata de águas para abastecimento público, portanto, a utilização de 

ferramentas que possam auxiliar na tomada de decisões, utilizando os dados produzidos pelas 

empresas de saneamento e pelos órgãos gestores de maneira a obter uma visão abrangente da 

qualidade dos mananciais, corrobora para uma gestão mais eficiente. 

Nesse contexto, o índice de qualidade de água (IQA) é uma ferramenta que por meio de 

um conjunto de dados, obtém-se um valor, em forma de um único número, capaz de expressar 

o estado atual do manancial em estudo, bem como tendências apresentando ainda características 

como confiabilidade, comparabilidade e fácil comunicação (ZOTOU; TSIHRINTZIS; GIKAS, 

2020; HAMLAT, GUIDOUM E KOULALA, 2017; SUTADIAN et al. 2016). Estudos 

utilizando diferentes IQAs estão sendo realizados e se apresentam satisfatórios quanto aos 

resultados obtidos (DEHGHANIFARD et al., 2012; BATABYAL E CHAKRABORTY, 2015; 

GAZZAZ et al, 2015).  

O conhecimento acerca de CE, que apresentam persistência aos processos de tratamento 

de água, a fim de subsidiar a definição de seus limites na legislação para potabilidade de águas, 

bem como na identificação das principais fontes de contaminação dos mananciais de 

abastecimento público e o comportamento de diferentes parâmetros da qualidade da água é de 
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fundamental importância. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi monitorar a presença de 

24 poluentes na água bruta de manancial de abastecimento público e verificar a eficiência dos 

processos de tratamento de água, avaliando os fatores que influenciam nos processos que 

contribuem para a qualidade da água bruta e a água produzida pela ETA, além dos riscos 

associados ao seu consumo pela população. 

 

2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.3.1 Descrição da Área de Estudo 

 

O sistema Meia Ponte foi a área de estudo selecionada para pesquisa e está localizado 

na cidade de Goiânia-GO. Brasil. Este sistema utiliza como manancial de captação o rio Meia 

Ponte (Figura 2.1), que é responsável pelo abastecimento de água de 52% do município de 

Goiânia/GO. Atende ainda os municípios de Trindade/GO e Aparecida de Goiânia/GO, 

contribuindo, respectivamente, com cerca de 32% e 48% da água tratada distribuída para a 

população (ANA, 2015), totalizando aproximadamente um milhão de pessoas (IBGE, 2010). 

A montante desta captação, que capta água diretamente do rio Meia Ponte, existem duas 

outras captações de água bruta, que atendem as cidades de Itauçu e Inhumas, bem como os 

lançamentos dos efluentes do esgoto tratado pelas ETEs destas localidades. Além destas duas 

ETEs, existe a da cidade de Goianira que lança o efluente tratado em um afluente do rio Meia 

Ponte (Figura 2.1), sendo gerenciados pela Companhia de Saneamento de Goiás 

(Saneago/S.A.). Destaca-se ainda que esta região tem a pastagem como como principal uso e 

ocupação do solo (Figura 2.1). 

As coletas foram realizadas abrangendo os períodos seco e chuvoso. De acordo com 

Koppen (1948) para o estado de Goiás o clima definido é do tipo Aw, com temperatura média 

anual de 22,5 °C, regime pluviométrico bem delimitado, com estação chuvosa (outubro a abril) 

e seca (maio a setembro), sendo a média anual de precipitação de 1.460 mm. 

 

2.3.2 Estação de Tratamento de Água 

 

A tecnologia de tratamento empregada na ETA de estudo, ETA Eng. Rodolfo Costa e 

Silva, é de ciclo completo, tendo o sulfato de alumínio como coagulante primário, o ácido 
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fluorsilícico para fluoretação e o cloro gás como agente desinfectante. A retirada de lodo dos 

decantadores é por meio de raspadores mecanizados, com descartes em intervalos de 1 hora. 

A lavagem dos filtros é feita no sentido ascensional com ar seguido de água. Os dois 

resíduos, são encaminhados para uma lagoa de sedimentação de lodo, e o sobrenadante desta 

lagoa é lançado no rio Meia Ponte, a jusante da captação. 

 

Figura 2.1 – Localização do ponto de captação da ETA Eng. Rodolfo Costa e Silva e da bacia de 

captação, juntamente com o uso e ocupação do solo. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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2.3.3 Amostragem  

 

A fim de observar a eficiência da remoção dos CE durante os processos de tratamento 

de água, foram coletadas amostras de água bruta (AB) na entrada da ETA (Figura 2.2a), filtrada 

(AF) na saída dos filtros (Figura 2.2b) e água clorada (AC) na saída existente no laboratório da 

ETA (Figura 2.2c). No total foram realizadas 12 campanhas no período de agosto/2017 a 

agosto/2018. Cada campanha foi realizada durante 24 horas, com coletas em intervalos de 2 

horas, obtendo assim uma amostra composta. Para a definição das alíquotas para composição 

da amostra levou-se em consideração o hidrograma de vazão da AB. 

 

Figura 2.2 – Localização dos pontos de coletas da a) água bruta (AB), b) água filtrada (AF), c) 

água clorada (AC) na ETA Eng. Rodolfo Costa e Silva. 

    
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.3.4 Preparação das amostras e extração para análise dos CE 

 

As vidrarias e frascos de coleta foram previamente lavados com ácido nítrico 20% em 

imersão durante 24 horas e em seguida enxaguados com água ultrapura. Realizou-se a 

preparação de 1,0 L de amostra para cada ponto estudado. Primeiramente, as amostras foram 

filtradas utilizando três tipos de filtros: papel de acetato de celulose, faixa branca (24 μm) e 

faixa azul (8 μm) e filtro de fibra de vidro (1,2 μm). Em seguida, foi realizada a correção do pH 

com HCl 50% até a faixa de 2,00 ± 0,2 e adição de 500 mg de EDTA P.A., em seguida, a 

amostra permaneceu em repouso durante 1 hora. Para a extração em fase sólida, utilizou-se o 

cartucho Stracta X® 500 mg/3mL (Phenomenex®). Para condicionamento do cartucho foi usado 

5 mL acetonitrila, 5 mL de metanol e 5 mL de água ultrapura, respectivamente. A extração 

seguiu procedimento adaptado de Sanson et al. (2014) e foi realizado no Laboratório de 

(a) (b) (c) 
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Análises de Águas da Universidade Federal de Goiás (LAnA-UFG). O desenho esquemático 

do processo de análise pode ser observado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Esquema da etapa de concentração dos compostos estudados pela técnica de extração 

em fase sólida (SPE) e da obtenção dos resultados de acordo com Sanson et al. (2014). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.3.5 Contaminantes avaliados 

 

Foram avaliados 24 CE, dentre eles fármacos e desreguladores endócrinos, sendo 11 por 

GC-MS e 13 por LC-MS/MS, descritos a seguir:  

 

2.3.6 Análise por GC-MS/MS 

 

Foram analisados 11 CE (Tabela 2.1) pelo método analítico de cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas. Todas as análises foram realizadas em cromatógrafo a 

gás acoplado ao espectrômetro de massas GCMS-QP2010 Plus (Shimadzu) no LABMASSAS 

da UFOP. 

Os extratos provenientes da extração em fase sólida foram redissolvidos em 500 µL de 

metanol grau HPLC (JTBaker), agitados em vórtex por aproximadamente 30 segundos e 

transferidos para dois vials contendo restritor de volume. O vial (A) continha 100 µL de amostra 

e o vial (Aspike) continha 70 µL de amostra + 30 µL de solução padrão de 100 µg/L em metanol. 

Os extratos foram então secos completamente sob fluxo de nitrogênio gasoso e mantido em 

freezer (-26 °C) até a análise (Sanson, 2012). 
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Para as curvas analíticas foram preparadas soluções estoque em metanol grau HPLC 

(JTBaker) de cada um dos analitos (ibuprofeno, paracetamol, 4-nonilfenol, 4-octilfenol, 

bisfenol A, genfibrozila, naproxeno, estrona, estradiol, etinilestradiol e estriol) na concentração 

de 1 g/L. A partir dessas soluções, foi preparada a solução de trabalho na concentração de 1 

mg/L, em metanol, contendo todos os analitos; que também foi armazenada em freezer. Para as 

curvas analíticas foram realizadas diluições com metanol a partir da solução de trabalho no dia 

da análise, sendo a faixa de concentração de 2,5 a 100 µg/L. Os vials contendo as soluções para 

construção da curva analítica também foram submetidos à secura sob fluxo de nitrogênio 

gasoso. No dia da análise, todos os vials eram submetidos à derivatização tendo sido então 

redissolvidos com 75 µL de N,O-Bis(trimetilsilil) trifluoroacetamida : Trimetilclorosilano 

(BSTFA:TMCS, 99:1, GCMS, Sigma Aldrich) e 25 µL de solução de piridina (Merck) 

contendo 200 µg/L de 4-n-nonilfenol- 2,3,5,6-d4 (CDN Isotopes), utilizado como padrão 

interno (PI). Em seguida, foram mantidos a 80°C por 30 min, sendo então submetidos à análise 

por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). 

A injeção de 1 µL das amostras foi realizada pelo injetor automático modelo AOC-20i 

(Shimadzu) e a coluna cromatográfica utilizada foi a Zebron ZB-5MSi (30 m × 0,25 mm × 0,25 

µm, Phenomenex). A rampa de temperatura utilizada foi de 120°C por 1 min, subindo para 

227°C com taxa de 15°C/min, elevando em seguida para 240°C com taxa de 10°C/min e ao 

final chegando a 330°C com taxa de 15°C/min e permanecendo nesta temperatura por 2 min. O 

modo de injeção foi splitless por 0,5 min, seguida de taxa de divisão de 1:20, fluxo de purga de 

5,0 mL/min e temperatura do injetor de 280°C. O gás de arraste utilizado foi o hélio 5.0 com 

fluxo total de 25,9 mL/min, velocidade linear de 36,5 cm/seg. Para o espectrômetro de massas 

foram utilizadas temperaturas de 280°C na interface e 250°C na fonte de ionização, empregando 

70 eV para a ionização por elétrons.  

As razões massa/carga (m/z) monitoradas para cada analito derivatizado estão descritas 

na Tabela 2.1, assim como o tempo de retenção dos mesmos (Sanson, 2012). A resposta 

utilizada para construir as curvas analíticas foi a razão da área do analito pela área do PI (eixo 

y) e concentração dos analitos (eixo x). Assim, para as amostras também foi utilizada a razão 

entre as áreas do analito/PI. Para a avaliação do efeito matriz (EM) foi utilizada a Equação 1, 

na qual Aspike é a área do analito no vial de spike (Aspike), A é a área do analito no vial amostra 

(A) e, no denominador é a área do analito em 30 µg/L de acordo com a equação da curva 

analítica. Deste modo, a correção do EM foi feita pontualmente em relação às amostras e 
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também em relação aos analitos. Além do mais, foi realizada a correção em relação à 

recuperação dos analitos no procedimento de extração. 

𝐸. 𝑀. =  
𝐴𝑠𝑝𝑖𝑘𝑒− 0,7 ×𝐴

á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 30 µ𝑔/𝐿
        (1) 

 

Tabela 2.1- Contaminantes de Preocupação Emergente monitorados no GC-MS com as 

respectivas informações de sigla, fórmulas químicas, número CAS, relação massa/carga (m/z) do 

precursor e tempo de retenção. 

CE Sigla fórmula Nº CAS 
Tretenção 

(min) 

m/z de 

Quant. 
m/z de identificação 

Ibuprofeno IBU C13H18O2 15687-27-1 7,145 160.00 263.00; 234.00; 278.00 

Paracetamol PCT C8H9NO2 103-90-2 7,224 206.00 280.00; 295.00; 116.00 

4-octilfenol 4OP C14H22O 140-66-9 8,460 179.00 278.00; 180.00; 279.00 

4-nonilfenol 4NP C15H24O 104-40-5 9,312 179.00 292.00; 277.00; 165.00 

Genfibrozila GEN C15H22O3 25812-30-0 9,418 201.00 122.00; 194.00; 202.00 

Naproxeno NPX C14H14O3 22204-53-1 9,418 201.00 122.00; 194.00; 202.00 

Bisphenol A BPA C15H16O2 80-05-7 11,397 357.00 358.00; 207.00; 359.00; 372.00 

Estrona E1 C18H22O2 53-16-7 13,896 342.00 257.00; 218.00; 244.00 

Estradiol E2 C18H24O2 50-28-2 14,237 416.00 285.00; 326.00; 417.00; 232.00 

Etinilestradiol EE2 C20H24O2 57-63-6 14,832 425.00 426.00; 440.00; 285.00 

Estriol E3 C18H24O3 50-27-1 15,413 504.00 311.00; 345.00; 386.00; 414.00 
Nota: Tretenção = tempo de retenção; Quant. = quantificação. 

 

2.3.7 Análise por LC-MS/MS 

 

Foram analisados 13 CE (Tabela 2.3) pelo método analítico de cromatografia líquida 

acoplada à espectrometria de massas. Os extratos provenientes da SPE foram redissolvidos em 

500 µL de metanol grau HPLC (JTBaker), agitados em vórtex por aproximadamente 30 

segundos e transferidos (100 µL) para vial contendo restritor de volume. Este extrato foi então 

seco sob fluxo de nitrogênio gasoso e mantido em freezer (-26 °C) até a análise. 

Para as curvas analíticas foram preparadas soluções estoque em metanol grau HPLC 

(JTBaker) de cada um dos analitos (metformina, aciclovir, cafeína, linezolida, propanolol, 

diltiazem, prometazina, losartan, bezafibrato, diclofenaco, dexametasona, loratadina, 

sulfametoxazol) na concentração de 1 g/L. A partir dessas soluções, foi preparada a solução de 

trabalho na concentração de 1 mg/L, em metanol, contendo todos os analitos, que também foi 

armazenada em freezer. Para as curvas analíticas foram realizadas diluições com metanol 

contendo 0,1 % v/v de ácido fórmico (88%, JTBaker) a partir da solução de trabalho no dia da 

análise, sendo a faixa de concentração de 2,5 a 50 µg/L. Também foram preparados vials 

denominados spike (Aspike), o qual continha solução padrão em metanol com 0,1 % v/v de ácido 
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fórmico com todos os analitos na concentração de 30 µg/L, e o vial denominado solvente (Asol) 

contendo apenas metanol com 0,1 % v/v de ácido fórmico. 

No dia da análise das amostras, os vials contendo o extrato seco foram redissolvidos 

com 100 µL de metanol contendo 0,1 % v/v de ácido fórmico. As análises foram realizadas no 

equipamento LCMS-8040 (Shimadzu), acoplado ao UHPLC modelo Nexera (Shimadzu) com 

os seguintes módulos: controladora CBM-20A, 3 bombas LC-30AD, amostrador SIL-30AC, 

forno de coluna CTO-30A, desgaseificador DGU-20As. Foi utilizada uma coluna 

cromatográfica C18 modelo Kinetex (Phenomenex) com 100 mm × 2,1 mm × 2,6 µm. A fase 

móvel foi (A) água ultrapura com 0,1 % v/v de ácido fórmico; (B) acetonitrila (grau HPLC, 

JTBaker) com 0,1 % v/v de ácido fórmico, no seguinte gradiente: 5 % B de 0 a 1 min, 

alcançando 60 % B aos 12 min, subindo para 95 % B aos 13 min e retornando para a condição 

inicial aos 14 min; resultando em tempo total de corrida de 16 min sob fluxo de 0,250 mL/min. 

Uma terceira fase móvel (C), acetonitrila com 3,5 mM de hidróxido de amônio (28%, Sigma 

Aldrich), foi adicionada após a coluna na vazão de 0,03 mL/min. 

Cada amostra foi injetada duas vezes, sendo: (Asol) 10 µL de amostra + 5 µL de solvente 

e (Aspike) 10 µL de amostra + 5 µL de spike. Esta análise é realizada para o cálculo do efeito 

matriz pontual de cada amostra e cada analito. O mesmo modelo de injeção foi realizado com 

as soluções padrão das curvas analíticas, de modo que a curva de calibração foi construída 

utilizando-se a razão calculada pela Equação 2 e a concentração do analito. 

 

𝑟𝑎𝑧ã𝑜 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 (Asol)

á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 (Aspike)−á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 (Asol)
.       (2) 

 

As condições gerais do método para o espectrômetro de massas estão apresentadas na 

Tabela 2.2, enquanto que os íons precursores, produtos monitorados no modo Multiple Reaction 

Monitoring (MRM) e o tempo de retenção utilizado para cada analito estão descritas na Tabela 

2.3. Após a realização das análises por LC-MS/MS, os dados foram tratados considerando a 

porcentagem de recuperação de cada analito. O efeito matriz é corrigido fazendo uso da razão 

como resposta, ou seja, a correção do efeito é pontual em relação à amostra e ao analito. 
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Tabela 2.2 - Condições estabelecidas no método para análise dos fármacos por cromatografia 

líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS). 

Parâmetro Condição utilizada 

Gás na célula de colisão (CID) – argônio 230 kPa 

Temperatura da interface 350 °C 

Temperatura da linha de dessorção (DL) 200 °C 

Fluxo do gás de nebulização (nitrogênio) 1,50 L/min 

Temperatura do bloco de aquecimento 400 °C 

Fluxo do gás de secagem (nitrogênio) 15,00 L/min 

 

Tabela 2.3- Contaminantes de Preocupação Emergente monitorados no LC/MS no modo ‘Multiple 

Reaction Monitoring’ (MRM) com as respectivas informações de relação massa/carga (m/z) do 

precursor, tempo de retenção , fórmulas químicas e número CAS. 

CE Sigla fórmula Nº CAS 
Tretenção 

(min) 

m/z de 

Quant. 
m/z de identificação 

Metformina MET C4H11N5 657-24-9 1,009 130,10 59,95 e 60,10 

Aciclovir ACV C8H11N5O3 59277-89-3 1,065 226,00 151,95 e 185,10 

Cafeína CAF C8H10N4O2 58-08-2 4,161 195,00 138,10 e 42,00 

Linezolida LNZ C16H20FN3O4 165800-03-3 6,494 338,20 296,00 e 235,00 

Propanolol PNL C16H21NO2 525-66-6 6,627 260,25 116,10; 56,00; 74,15 e 183,05 

Diltiazem DTZ C22H26N2O4S 42399-41-7 6,646 414,95 
177,95; 150,00; 109,10 e 

201,00 

Prometazina PTZ C17H20N2S 60-87-7 6,661 285,05 
86,00; 71,10; 197,85 e 

239,90 

Losartana LST C22H23ClN6O 114798-26-4 6,762 423,10 207,10; 405,15 e 180,00 

Bezafibrato BZF C19H20ClNO4 41859-67-0 6,764 362,00 138,95; 316,05 e 276,05 

Diclofenaco DCF C14H11Cl2O2 15307-86-5 6,785 295,90 214,95; 249,90 e 213,95 

Dexametasona DXM C22H29FO5 50-02-2 6,783 393,10 373,15; 355,10 e 149,00 

Loratadina LRT C22H23ClN2O2 79794-75-5 6,782 383,05 336,95; 266,95 e 259,05 

Sulfametozaxol SMX C10H11N3O3S 723-46-6 6,500 253,95 155,95; 108,00 e 92,10 
Nota: Tretenção = tempo de retenção; Quant. = quantificação 

 

2.3.8 Avaliação de Risco Consumo de água 

 

A análise de risco da exposição da população aos Contaminantes de Preocupação 

Emergente estudados pelo consumo de água tratada foi feita por meio do cálculo da margem de 

exposição (ME). A ME é estimada pela razão entre o valor guia (calculado a partir de 

informações epidemiológicas e/ou toxicológicas) e a concentração do contaminante na água 

distribuída à população (Equação 3). A ME representa o quanto a ocorrência do composto em 

questão é inferior ou superior ao seu valor-guia, e foi utilizada para a classificação de risco da 

seguinte forma: i) ME ≤ 1: risco iminente; os micropoluentes ocorrem na água tratada em 

concentrações superiores ou iguais aos valores-guia e, por isso, representam riscos à saúde; ii) 
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1 < ME ≤ 10: risco elevado; os micropoluentes são encontrados em água tratada em 

concentrações inferiores aos valores-guia, mas que estão na mesma ordem de grandeza das 

concentrações que representariam riscos à saúde; iii) 10 < ME ≤ 100: risco moderado; os 

micropoluentes são encontrados em água tratada em concentrações inferiores aos valores-guia 

em até duas ordens de grandeza; iv) 100 < ME ≤ 1000: risco baixo; os micropoluentes são 

encontrados em água tratada em concentrações inferiores aos valores-guia de duas a três ordens 

de grandeza; v) ME > 1000: risco muito baixo; os micropoluentes são encontrados em água 

tratada em concentrações pelo menos mil vezes inferiores aos valores-guia.  

Margem de exposição(ME)  =  
VG(ng/L)

OC(ng/L)
       (3) 

Em que: ME – Margem de Exposição; VG – Valor-guia (calculado pela Equação 4 

usando o menor valor de IDT reportado na literatura); OC – Ocorrência do composto em água 

tratada (nesse trabalho considerou-se o percentil 90 da concentração do fármaco/desregulador 

endócrino na água tratada). 

Valor guia (μg/L)  =  
IDT (μg/kg/d)×PC(kg)×FA

V(L/d)
       (4) 

Em que: IDT – ingestão diária tolerável (μg/kg/d), derivado de estudos epidemiológicos 

ou toxicológicos, sendo que no caso dos fármacos, a IDT pode ser estimada pelas doses 

terapêuticas reportadas por fabricantes ou farmacopeias considerando-se um fator de incerteza, 

conforme apresentado na Equação 5; PC – peso corpóreo (60 kg para a população brasileira); 

FA – fator de alocação (proporção da IDT atribuída à ingestão de água, variável em função do 

contaminante); V - consumo de água médio diário (2 L/d para a população brasileira). Em que: 

MDTD - menor dose terapêutica diária (mg/d); FI - fator de incerteza. 

 

IDT (μg/kg/d) = MDTD/(FI×PC)         (5) 

 

Os valores de IDT utilizados na avaliação de risco feita aqui neste trabalho foram 

obtidos da compilação apresentada em Brandt et al. (2019). 
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2.3.9 Qualidade da água 

 

Para avaliação da qualidade da água, sete parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 

nas amostras de água bruta e dez para água clorada foram analisados. As medidas foram 

realizadas conforme o Standard Methods (AWWA, 2012), no Laboratório de Análises de Águas 

(LAnA) da Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). A coleta e preservação de amostras serão feitas de acordo com CETESB (2011) e os 

métodos de acordo com o Standard Methods (APHA, AWA, WEF, 2012) (Tabela 2.4). 

A Tabela 2.4 apresenta os parâmetros analisados e os Valores Máximos Permitidos (VMP) de 

acordo com a legislação pertinente. Destaca-se que os VMP dos parâmetros alcalinidade, 

condutividade elétrica e oxigênio consumido foram definidos de acordo com literatura, devido 

não haver limite estabelecido pela legislação.  

 

Tabela 2.4 – Parâmetros e seus respectivos (Valores Máximos Permitidos) VMP de acordo a com 

a normativa adequada aos usos da água nos pontos amostrados e respectivos métodos empregados 

nas análises conforme Standard Methods (APHA, AWA, WEF, 2012). 

Fonte: (APHA; AWA; WEF, 2012). 

Nota: (*) NBR 10739 (ABNT, 1989); (1) Resolução Conama nº357/2011 – Classe 2 (BRASIL, 2005); (2) Mitra, Pal 

e Das (2018); (3) Gray (2008); (4) Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 (BRASIL, 2017); (5) BRASIL (2006). 

Nota: *=Valor recomendado; NR= Não regulado 

 

Foi aplicado nesse estudo o Índice de Qualidade de Água Canadense (IQAC), criado em 

2001 pelo Conselho Canadense do Ministério do Meio Ambiente, que apresenta de forma clara 

e acessível dados complexos sobre a qualidade da água, facilitando assim, as ações dos gestores 

e a comunicação com o público em geral (CCME, 2001). O IQAC permite a flexibilidade 

Parâmetros 
Água bruta (AB) Água clorada (AC) 

Método 

VMP VMP 

Turbidez (NTU) 100(1) 5(4) 2130 B 

Cor aparente (uH) NR 15(4) 2120 C 

Nitrato (mg L-1) 10,0(1) 10,0(4) 4500-NO3
- B 

Fósforo total (mg L-1) 0,1(1) 0,05(5) 4500-P E 

pH 6 - 91 6 - 9,5(4) 4500-H+ B 

Escherichia coli (NMP/100 mL) 1000(1) Ausência (4)  9223 B 

Alcalinidade (mg L-1) 500(5) 1000(2) 2320 B 

Condutividade elétrica (µS cm-1) 1000(5) 600(3) 2510 B 

Oxigênio consumido (mg L-1) 10,0(5) 10,0 (5) NBR 10739(*) 

Fluoreto ( mg L-1) NR 0,2-2,0(4) 4500-F- D 

Cloro residual livre ( mg L-1) NR 1,5(4) 4500-Cl- G 
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quanto aos parâmetros utilizados e seus limites e devido a isso pode ser aplicado em análises 

de diferentes tipos de águas. 

O IQAC é baseado em três elementos principais, F1, F2 e F3, onde o F1 representa o 

número de variáveis que não atendem aos limites estipulados para os parâmetros (Equação 6). 

 

F1 =
Número de parâmetros fora do padrão

Número total de parâmetros
 𝑋 100      (6) 

 

O F2 representa a frequência, ou seja, o número de vezes que os parâmetros estiveram 

acima dos limites (Equação 7). 

 

F2 =
Número de análises fora do padrão

Número total de análises
 𝑥 100        (7) 

 

O F3 está relacionado a amplitude, no qual é verificado o quanto os resultados dos 

parâmetros se distanciam do limite (Equação 10). Para o seu cálculo é necessário obter o valor 

do “Excluído” (Equação 8) e da “Soma Normalizada dos Excluídos (SNE) (Equação 9)” que 

são o número de vezes que uma concentração individual é maior que o valor determinado pelas 

normas e o afastamento dos valores das análises individuais que estiveram fora dos padrões 

estabelecidos pelas normas, respectivamente. 

 

Excluído =  (
Valor da análise fora do padrão

Valor determinado pela norma
) − 1      (8) 

 

SNE =  
∑ excluídon

i=1

Total de análises
         (9) 

 

F3 = (
SNE

01 sne+01
)          (10) 

 

Após a obtenção dos valores F1, F2 e F3, a Equação 11 foi utilizada para o cálculo do 

IQAC. 

𝐶𝐶𝑀𝐸 − 𝑊𝑄𝐼 = 100 − (√𝐹12+𝐹22+𝐹32

1732
)       (11) 
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Após a obtenção dos resultados, que varia de 0 a 100, são classificados em cinco 

categorias apresentados na Tabela 2.5 e os objetivos de qualidade utilizados no cálculo estão 

dispostos na Tabela 2.4. Para o parâmetro Coliformes termotolerantes, foi utilizado o fator de 

correção proposto pela CETESB (2008) de 1,25 para conversão dos dados de Escherichia coli. 

 

Tabela 2.5 – Classificação dos resultados de IQAC categorizados. 

IQA Classificação Descrição 

95-100 Excelente 
A qualidade da água é protegida com ausência de ameaças ou danos. 

As condições são muito perto dos níveis desejados. 

80-94 Bom 

A qualidade da água é protegida, mas com algumas ameaças ou 

danos de baixa magnitude. As condições raramente desviam-se dos 

níveis desejados. 

65-79 Regular 

A qualidade da água é, geralmente, protegida, mas ocasionalmente 

é ameaçada ou danificada. As condições, por vezes, desviam-se dos 

níveis desejados. 

45-64 Ruim 
A qualidade da água é frequentemente ameaçada ou danificada. As 

condições, muitas vezes, desviam-se dos níveis desejados. 

0-44 Péssimo 
A qualidade da água é quase sempre ameaçada ou danificada. As 

condições normalmente desviam-se dos níveis desejados. 
Fonte: adaptado de Canadian Council of Ministers of The Environment Winnipeg (2001). 

 

2.3.10 Análise dos dados  

 

Os resultados das concentrações dos CE foram apresentados em forma de tabelas e 

gráficos e discutidos conforme as informações relatadas na literatura. Os parâmetros fisico-

químicos e bacteriológicos foram discutidos e avaliados utilizando o IQAC e relacionados com 

os limites apresentados pela resolução CONAMA nº357/2005 e Anexo XX da Portaria de 

consolidação nº 5. 

Os dados são apresentados como média±desvio padrão. A normalidade e 

homocedasticidade foram verificadas com os testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente. Uma análise de variância ANOVA seguido pelo post-hoc de Tukey foi 

aplicada entre as fases de tratamento da água em relação aos contaminantes emergentes para 

dados que eram paramétricos. Quando não paramétricos Kruskal-Wallis seguido por Dunn foi 

executado. O teste t de Student e teste U de Mann-Whitney foi executado para verificar a média 

de contaminantes de acordo com a sazonalidade. Também corremos uma Correlação de Pearson 

entre os elementos significativos da sazonalidade em relação aos parâmetros físico-químicos. 

Em ambos os testes, um p<0,05 foi considerado como significativos.  
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2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2.6 apresenta a frequência de detecção dos CE nos quatro tipos de amostras 

analisadas. Observa-se que os contaminantes Bisfenol A (94,44), Losartan (83,33%), 

Loratadina (66,67), Genfibrozila (52,78%), 4-octilfenol (36,11%) e Aciclovir (27,78%) foram 

os que mais se destacaram dentre aqueles que estiveram presentes nas amostras acima do LDM 

e LQM (Tabela 2.6). Os fármacos Paracetamol, Propanolol, Diltiazen e Dexametasona e os 

perturbadores endócrinos Estrona, Estradiol e Etinilestradiol não foram detectados em nenhuma 

amostra acima do LDM e LQM (Tabela 2.6). 

 
Tabela 2.6 - Resumo da frequência de detecção dos contaminantes nas amostras de Água bruta 

(AB), Filtrada (AF), Clorada (AC) e o Resíduo da ETA (AL) coletadas em 12 campanhas de 

amostragem, totalizando 48 amostras, 12 por tipo de amostra. 

Grupos  
Contaminantes 

LDM LQM 
Presença 

Frequência (%) 
Nome Sigla Total AB AF AC 

AINE 

Ibuprofeno1 IBU 0,3 0,9 7 1 3 3 19,44 

Paracetamol3 PCT 0,2 0,7 0 0 0 0 0,00 

Diclofenaco2 DCF 118,7 395,7 2 0 2 0 5,56 

Naproxeno1 NPX 37,5 125,0 10 3 2 5 27,78 

Pertubadores 

endócrinos 

4-octilfenol1 4OP 0,2 0,7 13 4 5 4 36,11 

4-nonilfenol2 4NP 0,3 1,1 3 0 2 1 8,33 

Bisfenol A 1 BPA 0,2 0,6 34 12 11 11 94,44 

Estrona3 E1 0,3 0,9 0 0 0 0 0,00 

Estradiol3 E2 0,1 0,2 0 0 0 0 0,00 

Etinilestradiol3 EE2 0,3 0,8 0 0 0 0 0,00 

Estriol2 E3 0,4 1,3 1 1 0 0 2,78 

Dexametasona3 DXM 0,9 3,2 0 0 0 0 0,00 

Antibioticos 

e antiviral 

Aciclovir1 ACV 1,7 5,8 10 4 2 4 27,78 

Linezolida2 LNZ 2,0 6,8 1 1 0 0 2,78 

Sulfametozaxol2 SMX 8,3 27,7 4 3 1 0 11,11 

Anti-

hipertensivos 

Propanolol3 PNL 1,2 4,1 0 0 0 0 0,00 

Diltiazem3 DTZ 1,0 3,3 0 0 0 0 0,00 

Losartan1 LST 2,9 9,5 30 12 10 8 83,33 

Outros 

fármacos 

Dexametasona3 DXM 0,1 0,3 0 0 0 0 0,00 

Genfibrozila1 GEN 1,4 4,6 19 5 7 7 52,78 

Metformina2 MET 162,1 540,2 2 2 0 0 5,56 

Cafeína2 CAF 0,3 1,0 1 0 0 1 2,78 

Prometazina1 PTZ 71,7 239,1 6 1 1 4 16,67 

Bezafibrato2 BZF 1,9 6,3 3 2 1 0 8,33 

Loratadina1 LRT 0,3 0,9 24 6 9 9 66,67 

TOTAL 170 57 56 57  

NOTA: T = Total; LDM = Limite de detecção do método; LQM = Limite de quantificação do 

método; 1 = Compostos que apresentaram valores acima do limite de detecção ou quantificação do 

método pelo menos uma vez em cada tipo de amostra estudada; 2 = Compostos que apresentaram 

valores acima do limite de detecção ou quantificação em um ou dois tipos de água; 3 = Compostos 

que não apresentaram valores acima do limite de detecção ou quantificação do método. 
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2.4.1 Água Bruta 

 

Na água bruta, dentre os 24 CE pesquisados, foram detectados 14 CE, sendo três 

perturbadores endócrinos: 4OP, BPA e E3 e 11 fármacos: NPX, IBU, GEN, ACV, LNZ, SMX, 

LST, MET, PTZ, BZF e LRT acima do LDM e LQM, apresentados na Tabela 2.7.  

 

Tabela 2.7 - Valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV) 

e média das concentrações para período seco e chuvoso dos contaminantes de preocupação 

emergente (CE) detectados acima do LDM e LQM na água bruta. 

CE Mín.(ng/L) Máx. (ng/L) Média e DP (ng/L) CV (%) 
Período (ng/L) 

Chuvoso Seca 

NPX <LDM 11017,05 1516,10±3187,06 210,21 117,06 2915,14 

IBU <LDM 31,59 2,76±9,08 328,85 5,38 0,14 

GEN <LDM 2252,99 259,16±641,41 247,49 95,60 422,73 

ACV <LDM 93,08 20,10±31,95 158,97 21,05 19,15 

LNZ <LDM 901,17 75,90±259,89 342,42 150,92 0,87 

SMX <LDM 83,58 14,83±27,21 183,43 28,65 1,02 

LST <LDM 576,41 246,55±134,61 54,60 223,94 269,17 

MET <LDM 22,06 2,47±6,17 249,39 0,69 4,25 

PTZ <LDM 30,84 2,71±8,86 327,16 5,27 0,15 

BZF <LDM 427,19 127,40±121,40 95,29 95,66 159,15 

LRT <LDM 17,01 8,29±7,71 93,04 6,13 10,44 

4OP <LDM 234,98 34,61±70,71 204,30 0,16 69,06 

BPA <LDM 1686,68 260,85±461,48 176,92 421,31 100,38 

E3 <LDM 4,52 0,78±1,22 157,58 0,53 1,03 

 

Quanto aos CE, considerados perturbadores endócrinos, o BPA foi detectado na faixa 

de <LDM - 1686,68 ng/L, CV de 176,92% e média e DP de 260,85 ± 461,48, evidenciando 

uma grande variação dos resultados ao longo das 12 coletas (Tabela 2.7). A população pode ser 

exposta a esse contaminante por meio da cadeia de produção de alimentos, pois é utilizado no 

revestimento das embalagens de acondicionamento, além de ser um intermediário usado como 

matéria-prima para produção de materiais de alto peso molecular utilizados em plásticos, epóxi-

resina, policarbonatos e outros (LOPEZ-PACHECO et al., 2019; FAN et al., 2019).  

Em comparação com outros estudos, observa-se que a presente pesquisa apresentou 

resultados para o BPA superiores a concentrações encontradas em águas superficiais estudadas 

na China (ND-34,9 ng/L), nos Estados Unidos (ND- 421,0 ng/L), Iran (<LDM-1640,0 ng/L), 

Brasil (ND- 517,0 ng/L; 2 – 13016 ng/L) (ZHANG et al., 2019; WEE et al., 2020; TOLON et 

al., 2019; PETEFFI et al., 2019; MONTAGNER et al., (2019). 
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Quanto a sazonalidade, as médias entre os períodos chuvoso e seco foram 421,31 e 

100,38 ng/L, respectivamente para o BPA (Tabela 2.7), apresentando um aumento das 

concentrações no período chuvoso, sendo o mês de dezembro o responsável pelo valor máximo 

de 1686,68 ng/L. López-Doval et al. (2017) em estudo no reservatório Guarapiranga em São 

Paulo/BR observaram maiores concentrações de BPA no período chuvoso. Os autores 

associaram a presença desse composto aos resíduos plásticos, fonte de BPA, que são levados 

pela chuva até o reservatório. Mananciais para abastecimento público próximo de áreas urbanas 

são mais suscetíveis a contaminação por resíduos sólidos. No caso do rio Meia Ponte, além do 

uso para abastecimento público a montante da área de estudo também é utilizado para diluição 

de efluentes domésticos e industriais, uma vez que a área urbana está localizada próximo ao 

manancial.  

Além disso, o escoamento da chuva nas áreas urbanizadas traz consigo diferentes 

contaminantes que podem estar em concentrações semelhantes ou superiores a fontes pontuais, 

sendo entrada significativa de CE nos mananciais (ZHAO et al., 2021). 

Corroborando com essa afirmação, em pesquisa realizada no rio dos Sinos no Rio 

Grande do Sul/BR, foi verificado pelos autores que pontos próximos a áreas industriais 

apresentaram concentrações superiores de BPA e Cafeína, quanto que em áreas rurais a uma 

tendencia de apresentar valores inferiores (PETEFFI et al., 2019). 

As atividades industriais predominantes na bacia do rio Meia Ponte são do ramo 

alimentício, produtos lácteos, frigorífico, suinoculturas, granjas e produção de álcool e açúcar. 

Dessa forma, o aumento da concentração de BPA pode estar relacionado ao lançamento de 

efluentes tratados, não tratados ou com deficiência no tratamento, podendo ainda estar 

associado a lavagem de áreas pelas chuvas e seu carreamento para os mananciais. 

O composto 4OP esteve presente na faixa de <LDM a 234,98 ng/L e o 4NP não 

apresentou concentrações acima do LDM e LQM. 

Em relação aos fármacos, detectou-se o NPX e IBU, considerados anti-inflamatórios 

não esteroides (AINE), apresentaram concentrações na faixa de <LDM – 11017,05 ng/L e 

<LDM - 31,59 ng/L, respectivamente (Tabela 2.7). Concentrações de NPX foram relatadas na 

água bruta na faixa de <LQM – 16,7 ng/L em Taiwan (PAI et al., 2020) e <LQM – 340 ng/L 

(IDE et al., (2017). 

A GEN, um medicamento utilizado como regulador lipídico, esteve presente nas 

amostras de água bruta na faixa de <LDM – 2252,99 ng/L, apresentando concentração superior 
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as encontradas em outros mananciais superficiais no Brasil (17 ng/L; 70 ng/L;) (SANTOS et 

al., 2020; IDE et al., 2017). 

IDE et al. (2017), verificaram que os fármacos GEN e NPX foram aqueles que 

apresentaram maior frequência quando comparados com outros compostos estudados. Nas 

quatro coletas realizadas em 16 pontos no rio Iguaçu, o GEN esteve presente 40 vezes com 

máxima de 70 ng L-1 e o NPX esteve em 34 amostras com máxima de 340 ng L-1. A correlação 

encontrada entre nitrogênio amoniacal e fosfato com a frequência e concentrações dos fármacos 

GEN e NPX, evidenciaram a contaminação do manancial por esgoto.  

Em estudo realizado na Espanha, foram analisadas amostras de águas superficiais do rio 

Túria, e as concentrações máximas encontradas para os fármacos pesquisados, GEN (3735 ng 

L-1) e NPX (7189 ng L-1), foram mais próximas com os valores detectados na presente pesquisa 

para os fármacos NPX (11017,05 ng L-1) e GEN (2292,59 ng L-1). Os autores indicam que a 

contaminação do manancial por efluente doméstico não seria a única causa, sendo que os 

resíduos sólidos, descargas de efluentes industriais e comerciais, além da agricultura e pecuária 

também exercem influência nos corpos hídricos (CARMONA; ANDREU; PICÓ, 2014).  

O BZF, outro regulador lipídico, também foi detectado nas amostras coletadas (35,87 – 

427,19 ng/L), apresentando valores superiores aos encontrados por Sousa et al. (2021) em 

mananciais de água doce no estado de São Paulo. Em relação a sazonalidade a pesquisa 

apresentou resultados semelhantes quanto ao aumento das concentrações no período seco. A 

ausência de tratamento de efluentes ou sua ineficiência aliada a concentração dos efluentes 

devido a diminuição de vazão dos mananciais propicia esse comportamento. 

A LST foi encontrada em 100% das amostras analisadas de água bruta e sua 

concentração esteve na faixa de <LDM – 576,41 ng/L e média de 246,55 ng/L. Esse 

medicamento é classificado como anti-hipertensivo e utilizado no auxílio do tratamento de 

doenças cardiovasculares para redução do risco de morbidade e mortalidade. Em 2018 foi 

classificado como o segundo medicamento mais comercializado e prescrito no Brasil e além 

disso, é distribuído pela farmácia popular a custo zero para os pacientes (ANVISA, 2019). Seu 

consumo pode estar associado ao elevado número de pessoas que apresentam problemas 

cardiovasculares, não sendo uma situação apenas local. De acordo com a OPAS/OMS (2020) a 

principal causa de mortes no mundo está relacionada a doenças cardiovasculares sendo 

responsável por aproximadamente 31% das mortes no mundo em 2016. Portanto, fármacos 

dessa categoria estão mais suscetíveis a serem detectados nos mananciais de abastecimento. 



 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais 

 

 

39 
 

Em estudo realizado na Baía de Santos/SP foram detectadas concentrações na faixa de 

0,2 – 8,7 ng/L de LST e em estudos ecotoxicológicos foram observados efeitos citogenotóxicos 

em uma espécie de mexilhão utilizados como biomarcadores em concentração de 300 ng/L 

(CORTEZ et al., 2018). 

A LRT, é um anti-histamínico H utilizado no tratamento de rinite alérgica. Esse fármaco 

foi encontrado seis vezes na água bruta (Tabela 2.7) e sua concentração esteve na faixa de 

<LDM-17,01 ng/L. Concentrações máximas de 2500 ng/L (SANTOS et al., 2020) e 486 ng/L 

(REIS et al., 2019) foram relatadas em águas superficiais no Brasil de LRT. 

Os fármacos ACV, SMX, MET, PTZ e LNZ apresentaram concentrações acima do 

LDM e LQM com concentrações máximas de 93,08 ng/L, 83,58 ng/L, 22,06 ng/L, 30,84 ng/L 

e 901,17 ng/L, respectivamente. 

Avaliando de forma geral o comportamento dos fármacos em relação a sazonalidade, 

observa-se que seis fármacos identificados na água bruta acima do LDM e LQM apresentaram 

médias dos resultados dos meses do período seco, superiores, quando comparados com o 

período chuvoso. São eles: NPX, GEN, LST, MET, BZF e LRT. Embora, cinco fármacos 

apresentaram comportamento diferente (IBU, ACV, LNZ, SMX e PTZ), destaca-se que no 

primeiro grupo, os resultados foram consideravelmente superiores ao do período seco, com 

destaque para a NPX, GEN e LST. 

Quanto aos hormônios E1, E2. EE2 e E3, apesar do estudo de uso e ocupação do solo 

mostrar o predomínio de pastagem, representando 50,8% da área total da bacia de captação 

(Figura 2.1), apenas o hormônio E3 foi identificado acima o LDM e LQM em uma amostra de 

água bruta. A ocorrência desses quatro hormônios foi relatada por estudos em águas superficiais 

(TORRES et al., 2015; YAO et al., 2018; PRAVEENA et al., 2016) e são excretados tanto pela 

população quanto por animais. Os hormônios E1, E2 e E3 são produzidos naturalmente pelo 

organismo e estão presentes em efluentes domésticos e nas fezes e urinas de animais. As duas 

formas alcançam os mananciais seja pelo lançamento de efluentes com tratamento ineficiente 

ou pelo carreamento de esterco das pastagens para os corpos hídricos (COMBALBERT; 

HERNANDEZ-RAQUET, 2010). 

Observa-se diferentes concentrações dos mesmos fármacos em mananciais, sendo essa 

situação explicada pelo padrão de consumo das populações de cada localidade. Além disso, a 

variação das concentrações de CE observada nas diferentes estações do ano, pode ser 

influenciada pelas condições climáticas e fatores socioeconômicos. Santos et al. (2020) destaca 
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que as amostras que apresentaram maiores concentrações de fármacos foram advindas de 

regiões que apresentam maior PIB e IDH, evidenciando que o acesso a saúde e a renda familiar 

reflete no maior consumo de medicamentos. 

De uma forma geral, avaliando um dos grandes problemas que afetam os mananciais, 

como o lançamento de efluentes não tratados ou com tratamento ineficiente, observa-se que a 

presença dos poluentes nas amostras analisadas, em especial os fármacos, podem estar 

associada a situação das condições do saneamento na bacia de captação relativa a área estudada 

da presente pesquisa. Dentre os dez municípios contidos nessa área (Figura 2.1), Inhumas, 

Itauçu, Goianira e Goiânia possuem ETEs, entretanto destaca-se que o percentual de esgoto 

coletado e tratado lançado no manancial para essas cidades são de 75%, 86% e 36%, sendo o 

efluente de Goiânia lançado a jusante do ponto de captação, não interferindo assim na qualidade 

da água avaliada nesta pesquisa. O restante dos municípios possui índices baixos de coleta e 

tratamento adequados e/ou despejam seus esgotos diretamente em mananciais e/ou em sistemas 

individuais de tratamento (fossas negras) (ANA, 2017). 

 

2.4.2 Água Clorada 

 

Dos 24 CE analisados, na água clorada foram identificados 11 CE com concentrações acima do 

LDM e LQM, sendo: IBU, 4OP, 4NP, GEN, NPX, BPA, ACV, CAF, PTZ, LST e LRT (Tabela 

2.8).  

O perturbador endócrino, BPA, e os fármacos, LRT, LST e NPX, foram aqueles que mais 

apresentaram frequência de ocorrência nas amostras estudadas. Porém, destaca-se os CE, BPA 

e NPX que apresentaram valores máximos de 64.830,74 e 22.407,92 ng/L, respectivamente. 

Os valores máximos encontrados para as amostras de BPA e NPX foram coletadas no mês de 

julho e agosto respectivamente, ou seja, no período de seca e suas médias também apresentaram 

maiores concentrações nesse período indicando que as condições do manancial e/ou processos 

de tratamento da ETA sofreram alterações nesse período resultando em picos de concentrações. 

Dentre os 11 CE identificados na AC, observa-se todos apresentaram médias superiores no 

período seco com exceção do ACV e LRT. 

A CAF foi identificada apenas em uma das 12 coletas realizadas apresentando uma 

concentração de 9.007,14 ng/L. A CAF é considerada uma indicadora de contaminação por 

efluentes domésticos. 
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Wee et al. (2020) relacionaram as concentrações de BPA encontradas em água potável em 

diferentes países, como Alemanha, Estados Unidos, China e outros, com a produção de 

plásticos, volume de resíduos gerados e a taxa de reciclagem. 

 
Tabela 2.8 - Valores de mínimo, máximo, média, desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV) 

e média das concentrações para período seco e chuvoso dos contaminantes de preocupação 

emergente (CE) detectados acima do LDM e LQM na água clorada. 

CE Mín.(ng/L) Máx. (ng/L) Média e DP (ng/L) CV (%) 
Período (ng/L) 

Chuvoso  Seca 

IBU <LDM 352,62 35,69±101,15 283,39 9,48 61,91 

4OP <LDM 835,10 86,62±238,83 275,73 0,11 173,13 

4NP <LDM 14,50 1,36±4,14 305,52 0,16 2,55 

GEN <LDM 393,17 55,19±110,83 313,40 24,21 86,17 

NPX <LDM 22407,92 2048,89±6421,18 313,40 64,46 4033,32 

BPA <LDM 64830,74 5502,03±18683,82 339,58 95,16 10908,90 

ACV <LDM 220,41 29,41±63,28 215,20 50,84 7,98 

CAF <LDM 9007,14 847,39±2570,83 303,38 126,06 1568,72 

PTZ <LDM 77,40 16,27±28,10 172,68 5,84 26,70 

LST <LDM 925,99 150,12±259,16 172,63 35,16 265,08 

LRT <LDM 19,42 12,83±7,27 56,66 14,76 10,90 

 

2.4.3 Qualidade da Água 

 

Foram calculados 13 IQAC para água bruta (Figura 2.4) e 13 para água tratada (Figura 

2.5), sendo 24 mensais e 2 anuais.  

Quanto a AB observa-se que as coletas dos meses de janeiro, fevereiro e abril foram as 

que resultaram em IQAC inferiores quando comparados com o restante dos resultados, 

apresentando valores de 79,6, 78,7 e 65,1, sendo os três IQAC classificados como Regular. O 

restante dos IQAC mensais apresentaram cinco classificados como Excelente (agosto, 

setembro, outubro, novembro, junho e julho) e dois classificados como Bom (maio e agosto) 

(Figura 4). 

Avaliando o IQAC anual de 77,5 (Regular), os parâmetros que mais contribuíram para 

o decréscimo do IQAC foram Escherichia coli, fósforo e turbidez, com destaque para os dois 

primeiros parâmetros que apresentaram três e cinco resultados acima do VMP estabelecido de 

1000 NMP/100 mL e 0,1 mg/L (BRASIL, 2005), respectivamente. 

Observa-se que os três menores IQAC foram relativos aos meses característicos do 

período chuvoso, sendo eles: janeiro, fevereiro e abril. O mês de abril apresentou os valores 
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máximos de cinco parâmetros apresentados no Quadro 1, cor aparente (310 uC), turbidez (132,0 

UNT), fósforo (0,15 mg/L), Escherichia coli (3443,75 NMP/100 mL) e oxigênio consumido 

(9,2 mg/L de O2).  

Quanto aos resultados acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA nº 357 

(BRASIL, 2005) para o fósforo total, importante nutriente e um dos responsáveis pelo processo 

de eutrofização (CORADI; FIA; PEREIRA-RAMIREZ, 2009), seu aumento no período 

chuvoso pode ser explicado pelo carreamento de nutrientes do solo advindos das áreas agrícolas 

para o manancial pela ação das chuvas. O parâmetro turbidez, esteve acima de 100 UNT, limite 

estabelecido pela legislação (BRASIL, 2005) apenas no mês de abril, porém observa-se que a 

partir de novembro ocorre um aumento gradual ao longo dos meses. Esse comportamento nesse 

período está associado à ressuspensão dos sedimentos do fundo do rio causado pela velocidade 

elevada da água (Ling et al., 2017). 

Em relação a Escherichia coli, fatores relacionados ao lançamento de efluentes não 

tratados ou com tratamento ineficiente nos mananciais e o impacto do escoamento superficial 

da água da chuva em áreas de pastagens que pode carrear fezes de animais para os mananciais, 

resultam em concentrações elevadas de bactérias do grupo coliforme. 

Em estudo realizado por Pastro et al. (2018), foi observado a presença de valores altos 

de coliformes termotolerantes em microbacias, onde a pecuária é predominante e, em regiões 

de nascentes onde o gado possui acesso. A bacia de captação, área que influencia diretamente 

no ponto de captação da ETA Eng, Rodolfo Costa e Silva (Figura 2.1), apresenta como principal 

uso e ocupação do solo, a pastagem, sendo essa uma das possíveis causas para esse aumento. 
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Figura 2.4 - Índices de Qualidade da água bruta mensal e anual de acordo com o método 

classificação da CCME (2001). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para a água tratada, os IQAC apresentaram quatro índices categorizados como BOM, 

referentes aos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e abril, ambos com IQAC de 92,6. O 

restante dos meses apresentaram IQAC Excelente (100) (Figura 2.5). 

Embora os IQAC para água clorada tenham apresentado bons resultados, nota-se que os 

meses de janeiro, fevereiro e abril, mesmos meses que obtiveram classificações inferiores para 

água bruta, também apresentaram IQAC inferiores quando comparados com o restante das 

coletas. Os dois parâmetros que influenciaram no decréscimo do índice foram pH e a 

condutividade elétrica. Para o pH, a faixa recomendada pelo Anexo XX da Portaria de 

consolidação nº 5 é de 6 a 9,5, dessa forma, os valores de 5,86; 5,85; 5,63 e 5,87 estiveram fora 

dessa faixa. 
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Figura 2.5 - Índices de Qualidade da água clorada mensal e anual de acordo com o método 

classificação da CCME (2001). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.4.4 Análise de risco 

 

Os resultados da análise de risco indicaram que os CE: IBU, 4NP, GEN e ACV 

apresentaram classificação de risco Muito Baixo, 4OP, NPX, BPA, PTZ e LRT obtiveram 

classificação de risco Baixo e a LST apresentou classificação de risco moderado, conforme a 

Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9 - Dados compilados utilizados para a análise de risco da exposição humana a fármacos 

e desreguladores endócrinos pelo consumo de água clorada da ETA-Eng. Rodolfo José Costa e 

Silva. 

CE 
OC-P90  

(ng/L) 

IDT min  

(ug/kg.d) 

Fator  

alocação 

VG  

(ug/L) 

VG  

(ng/L) 
ME 

Classificação  

Risco 

IBU 52,4 13,3 1,0 399,0 399000,0 7618,0 M.Baixo 

4OP 120,6 15,0 0,2 90,0 90000,0 746,1 Baixo 

4NP 0,2 15,0 0,2 90,0 90000,0 562500,0 M.Baixo 

GEN 83,3 20,0 1,0 600,0 600000,0 7205,9 M.Baixo 

NPX 1167,5 7,3 1,0 219,0 219000,0 187,6 Baixo 

BPA 243,5 4,0 0,6 72,0 72000,0 295,7 Baixo 

ACV 53,4 13,3 1,0 399,0 399000,0 7478,2 M.Baixo 

PTZ 66,5 0,3 1,0 9,9 9900,0 148,9 Baixo 

LST 275,0 0,4 1,0 12,6 12600,0 45,8 Moderado 

LRT 18,0 0,2 1,0 5,1 5100,0 283,8 Baixo 
Nota: 1calculado considerando-se efeitos carcinogênicos; n.a. não aplicavel. 
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Tais resultados indicam que a concentração de fármacos e desreguladores endócrinos 

presentes na água tratada da ETA é de 12 a 1,6 milhões de vezes inferior àquela que causaria 

algum efeito adverso. Como tal abordagem utiliza o percentil 90 dos dados de monitoramento 

(OC) e fatores de incerteza (FI) de pelo menos 1000 (10 para diferenças na resposta entre seres 

humanos, incluindo indivíduos sensíveis (variação intraespécie); 10 para proteção de subgrupos 

sensíveis, incluindo crianças e bebês; 10 pelo fato da dose terapêutica diária mais baixa não ser 

um nível sem efeitos (EPHC/NRMMC/AHMC, 2008), os resultados são bastante 

conservadores e mostram que para a maioria dos compostos quantificados na água tratada da 

ETA o risco à saúde humana pode ser classificado como baixo ou muito baixo. Contudo, um 

contaminante apresentou risco moderado, o antihipertensivo LST que já foi detectado em outro 

sistema de abastecimento de outras regiões do Brasil (Aquino, 2020). 

Em estudo realizado em Xanguai, foram identificados fármacos na água potável 

distribuída para a população em diferentes distritos e calculado o Quociente de Risco (CR) para 

34 compostos. Os resultados apresentaram riscos desprezíveis para adultos, porém quando 

calculados para faixa etária de crianças (0-3 meses e 9 meses – 2anos) foi verificado um 

aumento dos riscos para os medicamentos para tratamento cardiovasculares (LIU, YIN, WU, 

2019).  

Apesar das concentrações encontradas nas amostras estudadas serem menores que a 

dose terapêutica e o risco calculado ser referente ao composto individualmente, é necessária 

atenção e pesquisas que respondam quais os riscos que a interação de diversos compostos pode 

trazer para a saúde humana e ecológica (FU et al., 2019) e em diferentes faixas etárias.  

Na presente pesquisa o Losartan, medicamento para tratamento de doenças 

cardiovasculares foi o que apresentou risco moderado, ressaltando que sua frequência na água 

clorada foi de 66,6% (Tabela 10). 

 

2.4.5 Eficiência de remoção na ETA 

 

Foram observadas remoção negativas para alguns dos contaminantes estudados. Essa 

situação também foi observada tanto em ETAs como em ETEs por Jiang et al. (2019), Zhang 

et al. (2018), Sharma et al. (2019) e Kosma; Lambropoulou; Albanis, (2014). Os estudos 

concluíram que o aumento das concentrações de uma etapa para a outra pode ser atribuído à 

desconjugação de metabólitos, produtos de transformação da hidrólise e dessorção de sólidos. 
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Além disso, os longos tempos de detenção hidráulica da ETA pode influenciar na variação das 

características da amostra, uma vez, que as coletas em cada etapa de tratamento foram 

realizadas em um curto período. Buscando minimizar as variações optou-se por constituir a 

amostra composta respeitando as variações de vazão que são comuns na ETA Meia Ponte. 

Durante o período de estudo, foi observado um decréscimo da precipitação no estado de 

Goiás, resultando em uma crise hídrica. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017, os 

três primeiros meses de coleta atingiram-se pontos críticos de vazão no rio Meia Ponte e para 

suprir o déficit de demanda de água foi realizada a complementação de água no ponto de 

captação. Dessa forma, a água captada do rio Meia Ponte nos meses de agosto e setembro 

recebeu volumes variáveis de água de outro manancial.   

Apesar do estado de Goiás possuir duas estações definidas, a chuvosa e a seca (INMET, 

2019), foi possível observar nesse período de coleta, a vazão de produção da ETA não foi 

suficiente, e os órgãos gestores implementaram ações quanto aos usos a montante da captação. 

No entanto as ações foram concentradas nas captações da água no manancial, sendo que os 

lançamentos de efluentes e/ou contaminantes sejam eles, pontuais ou difusos, continuavam 

propiciando assim a concentração dos compostos. Nesse período, foi observado na ETA Meia 

Ponte que a frequência da lavagem dos filtros e das descargas dos decantadores foram alteradas, 

isso devido ao considerável volume de água gasto nessas atividades. 

Quanto ao BPA (Figura 2.6d), observa-se que os processos de coagulação, floculação e 

filtração já houve remoções negativas, avaliando cada coleta individualmente. Avaliando 

conjuntamente (Figura 2.6), nota-se que a etapa de cloração promoveu a diminuição das 

concentrações em relação as amostras de água filtrada em sete amostras.  

Quanto a GEN (Figura 2.6e) e o NPX (Figura 2.6b), observa-se variações significativas 

nos três tipos de amostras estudadas. Observa-se um aumento entre a água filtrada e a clorada, 

indicando que houve interações no processo de cloração. O processo de cloração apresentou 

bons resultados na remoção de PCHP, fármacos e outros compostos, porém a eficiência está 

associada as características da matriz e dos compostos a serem removidos. Em estudo realizado, 

a água mili-q e água oriunda de um manancial de abastecimento público foram dopadas e o 

comportamento quanto ao tratamento aplicado foi avaliado. Observou-se que os compostos do 

grupo A, obtiveram eficiências de remoção na ordem de 90% após o processo de pós-cloração, 

entretanto quanto a alguns analgésicos (IBU, NPX), cafeína e outros compostos, não houve 

degradação.  
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Segundo os autores estrutura química desses compostos pode prejudicar a interação com 

o cloro. Com a aplicação de um POA, a combinação UV/Cloro, e um maior tempo de contato 

foi possível verificar melhoria nas eficiências, embora a concentração de trihalometanos tenha 

aumentado (PAI et al., 2020). 

 

Figura 2.6 – Comportamento dos CE: Loratina – LRT (a), NPX (b), LST (c), BPA (d) e GEN (e) 

na Água Bruta (AB), Água Filtrada (AF) e Água Clorada (AC). 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

NOTA: CE= Contaminantes de preocupação emergente; 4OP=4-octilfenol; BPA= Bisfenol A; ACV= Aciclovir; 

SMX= Sulfametoxazol; IBU= Ibuprofeno; NPX= Naproxeno; PTZ= Prometrazina; LRT= Loratadina; GEN= 

Genfibrozila; LST= Losartan. 

 

2.4.6 Processos remoção de CE 

 

Os processos oxidativos avançados (POA) são aqueles que produzem radicais livres, na maioria 

dos casos o grupo hidroxila (OH), que promovem a oxidação e consequentemente a degradação 

de diversos poluentes. 

Devido a presença de CE persistentes, os POA estão sendo inseridos nas tecnologias de 

tratamento de água (PAI et al., 2020) e tem se apresentado resultados potenciais, como a 

oxidação fotocatalítica (DUARTE E AMORIM, 2020), Ozonização (VIENO et al., 2007); e os 

processos eletroquímicos avançados, como o processo fotoeletro-Fenton (KOMTCHOU et al., 

2017); oxidação anódica, Fered-Fenton, oxidação anódica fotoassistida e Fered-Fenton 

fotoassistida (ANTONIN et al., 2019). 

Esses processos são utilizados em conjunto com processos convencionais ou outros processos 

considerados avançados. Em escala piloto, a água bruta de um manancial foi avaliada quanto a 

eficiência dos processos de tratamento de água convencionais, utilizando coagulação, filtração 

rápida, ozonização e filtração em carvão ativado. Após a filtração rápida a eficiência de 

remoção foi de apenas 13%, enquanto que após a ozonização as concentrações foram inferiores 

ao LQM, com exceção de apenas um fármaco estudado (VIENO et al., 2007). 
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Situação semelhante foi encontrada em estudo que avaliou duas ETA que empregava 

coagulação e sedimentação seguida de filtração em carvão ativado granular e carvão antracito. 

As três primeiras etapas de tratamento não foram eficazes, com remoções inferiores a 50%, 

enquanto que quando havia o processo de ozonização foram obtidas eficiências na ordem de 

90% (Fu et al., 2018). Em ETAs na China foi verificado remoções que foram mais eficientes 

após a introdução do filtro com carvão ativado granular em substituição ao filtro de área após 

a etapa de tratamento convencional que consistia em pré-cloração, coagulação, floculação e 

sedimentação, seguidos por filtração em areia e cloração (JIANG et al., 2019). 

Apesar dos POA terem apresentado bons resultados, a formação de subprodutos nesses 

processos, nas quais são utilizados é tido como um problema, pois esses novos contaminantes, 

os Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) podem ser mais tóxicos e menos biodegradáveis que 

os compostos iniciais (ARAUJO et al., 2016). 

Em adição aos POA, outras tecnologias tem sido aplicadas na busca pelo remoção de CE das 

águas. Em estudo na Índia foi avaliada a remoção de CEs em manancial de abastecimento 

público que vem sendo deteriorado com o lançamento de descargas de contaminantes. Devido 

a atual característica da água, a tecnologia de reator de biofilme de leito móvel (MBBR), 

utilizada comumente para tratamento de efluentes, foi testada. Dessa forma, a água passava 

pelos processos de coagulação, sedimentação, MBBR, filtração em membrana e cloração. 

Observou-se que apesar de haver a remoção de CE, houve a persistência de mais de 50 CE 

identificados e além disso, a formação de novos subprodutos da degradação (TAK et al., 2020) 

 

2.4.7 Análise Estatística  

 

Os níveis de concentrações de contaminantes emergentes em três etapas da tecnologia 

de tratamento de água foram avaliadas, a Água Bruta, Filtrada e Clorada. No geral foi observado 

que não havia diferença entre os níveis de contaminações, com exceção do fármaco Losartan 

(LST) que esteve mais elevado na água sem tratamento em relação à clorada (Tabela 2.10). A 

semelhança estatística é indicada por letras iguais, enquanto a diferença significativa é 

apresentada por letras diferentes. 
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Tabela 2.10 – Média±desvio padrão dos Contaminantes de Preocupação Emergente (CE) de 

acordo com os tipos de amostras de água. 

CE 
Média±desvio padrão dos tipos de amostras de água 

AB AF AC 

Ibuprofeno 2.63±9.12a 8.73±26.02a 35.59±101.19a 

Paracetamol  < LDM < LDM < LDM 

4-octilfenol 34.51±70.76a 50.05±91.34a 86.55±238.86a 

4-nonilfenol < LDM 51.68±120.98 1.21±4.19 

Genfibrozila 259.13±641.43a 61.45±85.20a 55.17±110.84a 

Naproxeno 1515.93±3187.15a 600.75±930.53a 2048.79±6421.22a 

Bisphenol A 260.85±461.48a 167.54±119.23a 5502.02±18683.82a 

Estrona < LDM < LDM < LDM 

Estradiol  < LDM < LDM < LDM 

Etinilestradiol < LDM < LDM < LDM 

Estriol 0.38±1.31 < LDM < LDM 

Metformina 3.68±8.59 < LDM < LDM 

Aciclovir 19.79±32.17a 36.19±106.12a 29.09±63.44a 

Cafeína 2 < LDM < LDM 750.59±2600.14 

Linezolida 75.10±260.14 < LDM < LDM 

Propanolol < LDM < LDM < LDM 

Diltiazem < LDM < LDM < LDM 

Prometazina 2.57±8.90a 2.09±5.89a 16.19±28.16a 

Losartan 246.55±134.61b 722.90±1756.69ab 149.95±259.26a 

Bezafibrato 57.65±139.04 28.29±98.01 < LDM 

Diclofenaco < LDM 77.24±180.41 < LDM 

Dexametasona < LDM < LDM < LDM 

Loratadina 7.81±8.20a 13.30±8.65a 12.59±7.69a 

Sulfametozaxol  14.07±27.63 7.31±25.33 < LD 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os níveis de CE foram avaliados de acordo com a sazonalidade. Os CE 4OP e NPX 

apresentaram concentrações superiores no período da seca em relação ao chuvoso (Tabela 

2.11).  

Os parâmetros fisico-químicos e bacteriológicos foram correlacionados com os CE por 

meio da correlação de Pearson e mostrou que o 4OP possui associação positiva e significativa 

com DQO (mg/L O2) no período chuvoso (R = 0.4324; p = 0.03) e os Coliformes totais 

apresentou resultado semelhante para o fármaco NPX no mesmo período (R = 0.6277; p = 

0.001). 
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Tabela 2.11 – Média±desvio dos Contaminantes de Preocupação Emergente (CE) em relação à 

sazonalidade. 

CE 
Média±desvio na sazonalidade 

Seco Chuvoso 

Ibuprofeno 22.00±73.12 3.83±12.87 

Paracetamol  < LDM < LDM 

4-octilfenol 110.84±175.66* 0.94±2.88 

4-nonilfenol 30.11±88.28 < LDM 

Genfibrozila 227.87±475.86 62.50±151.91 

Naproxeno 2288.88±4853.23* 57.44±144.34 

Bisphenol A 2843.98±13203.46 277.05±402.80 

Estrona < LDM < LDM 

Estradiol  < LDM < LDM 

Etinilestradiol < LDM < LDM 

Estriol 0.19±0.92 < LDM 

Metformina 0.92±4.50 0.92±4.50 

Aciclovir 46.17±99.39 55.22±100.24 

Cafeína 2 421.10±1842.51 36.53±178.96 

Linezolida 0.00±0.00 37.55±183.95 

Propanolol < LDM < LDM 

Diltiazem < LDM < LDM 

Prometazina 10.16±23.95 3.47±7.93 

Losartan 543.03±1240.07 150.70±134.01 

Bezafibrato 28.83±100.56 14.15±69.31 

Diclofenaco 19.53±95.65 19.10±93.55 

Dexametasona < LDM < LDM 

Loratadina 9.80±8.82 13.29±8.03 

Sulfametozaxol 3.86±18.91 14.84±31.70 
Fonte: elaborado pelo autor. 
* Indica uma diferença significativa; LDM = limite de detecção do método. 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

Estudos acerca da presença de Contaminantes de Preocupação Emergente estão 

avançando no Brasil e no mundo, porém ainda o processo de identificação e quantificação é 

oneroso, resultando em monitoramentos pontuais. Portanto, a avaliação de mananciais de 

abastecimento público e de fatores que influenciem na qualidade da água que leve em 

consideração aspectos intrínsecos da área de estudo é importante para definição de ações pela 

companhia de saneamento e dos órgãos gestores e em planejamento de curto, médio e longo 

prazo na bacia de captação.  

O rio Meia Ponte, importante fonte de água para a capital do estado e da região 

metropolitana apresenta uma carga de CE, com destaque para o BPA e 4OP e os fármacos LST, 

LRT e GEN, apresentando concentrações acima daquelas relatadas pela literatura. Em relação 

a água clorada, água consumida pela população, observa-se também é observada concentrações 
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superiores, indicando que os processos de tratamento utilizados na ETA Eng. Rodolfo José 

Costa e Silva são eficazes para remoção dos CE.  

A análise de risco aponta que, apesar de, para a maioria dos fármacos e desreguladores 

endócrinos monitorados na água tratada da ETA o risco ser negligenciável, algumas classes de 

substâncias (desreguladores endócrinos e fármacos) ocorrem na água tratada em concentrações 

que demandam atenção por parte dos gestores ambientais e pelos prestadores de serviço de 

abastecimento. 
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2.8 MATERIAL COMPLEMENTAR 

Quadro 1 – Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas das amostras de Água Bruta (AB) e Água Clorada (AC). 

Período 

Cor aparente 

(uC) 

Turbidez 

(UNT) 

Nitrato 

(mg/L N-NO3) 

Fósforo 

(mg/L P) 
pH 

E.coli  (NM/100 

mL) 

Alcalinidade 

(mg/L CaCO3) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Oxigênio 

consumido 

(mg/L O2) 

Fluoreto 

(mg/L) 

Cloro 

residual 

Livre 

(mg/L) 

AB AC AB AC AB AC AB AC AB AC AB AC AB AC AB AC AB AC AC AC 

ago/17 28,60 1,20 5,29 0,19 0,90 1,00 0,03 0,02 7,78 7,20 35,63 0,00 5,90 3,75 181,90 196,10 0,00 0,80 0,69 1,34 

set/17 34,30 1,70 6,33 0,22 0,80 1,00 0,08 0,04 7,76 7,19 250,00 0,00 6,00 4,87 194,80 198,00 3,80 1,00 0,69 1,40 

out/17 37,20 2,60 7,24 0,55 0,90 1,00 0,08 0,04 8,02 7,26 485,00 0,00 6,45 5,75 208,40 217,60 3,40 1,00 0,70 1,30 

nov/17 140,00 6,10 26,80 0,35 0,80 1,40 0,10 0,04 7,58 6,62 706,25 0,00 5,00 2,40 173,30 179,30 6,34 1,20 0,72 1,48 

dez/17 134,00 0,70 70,20 0,26 0,90 0,90 0,08 0,01 7,22 5,86 441,25 0,00 6,80 1,80 189,80 153,50 4,29 1,20 0,69 1,46 

jan/18 288,00 1,00 98,40 0,44 0,90 0,80 0,11 0,04 7,91 5,85 1062,50 0,00 7,00 4,30 321,80 152,10 6,32 0,90 0,69 1,15 

fev/18 303,00 3,80 97,10 0,64 1,00 1,00 0,13 0,04 7,00 5,63 1667,50 0,00 4,80 5,60 104,10 114,80 4,23 1,20 0,64 1,47 

abr/18 310,00 3,90 132,00 0,91 1,20 0,50 0,15 0,04 7,37 5,87 3443,75 0,00 4,80 6,67 92,25 103,90 9,20 1,20 0,64 1,47 

maio/18 73,50 2,20 12,80 0,52 0,80 0,90 0,11 0,01 7,68 6,83 393,75 0,00 9,60 5,90 137,70 133,10 8,20 1,35 0,66 1,51 

jun/18 50,00 2,60 10,30 1,95 0,80 1,00 0,08 0,01 7,10 6,15 185,00 0,00 10,20 4,80 138,70 142,70 6,20 1,00 0,67 1,53 

jul/18 34,30 1,80 6,40 0,22 0,80 1,00 0,08 0,04 7,76 7,19 261,25 0,00 6,00 4,87 194,80 198,00 2,20 1,90 0,69 1,44 

ago/18 52,00 2,30 12,20 0,72 1,20 1,00 0,11 0,04 7,75 7,00 197,50 0,00 6,95 5,30 195,00 189,30 1,50 1,10 0,70 1,10 

Mínimo 28,60 0,70 5,29 0,19 0,80 0,50 0,03 0,01 7,00 5,63 35,63 0,00 4,80 1,80 92,25 103,90 0,00 0,80 0,64 1,10 

Máximo 310,00 6,10 132,00 1,95 1,20 1,40 0,15 0,04 8,02 7,26 3443,75 0,00 10,20 6,67 321,80 996,10 9,20 1,90 0,72 1,53 

Média 123,74 2,49 40,42 0,58 0,92 0,96 0,10 0,03 7,58 6,55 760,78 0,00 6,63 4,67 177,71 231,53 4,64 1,15 0,68 1,39 
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3 CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA E DA 

PRESENÇA DE CONTAMINANTES DE PREOCUPAÇÃO 

EMERGENTE EM ÁGUAS ASSOCIADAS A UMA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA 

 
RESUMO 

A associação da avaliação da qualidade da água com ensaios toxicológicos pode fornecer 

respostas mais abrangentes e concretas sobre a situação ambiental de um manancial, 

subsidiando ações tanto nas estações de tratamento de água quanto na bacia de captação. O 

objetivo da pesquisa foi avaliar a qualidade da água bruta (AB) e do sobrenadante da lagoa de 

sedimentação de lodo (AL) de uma ETA por meio da identificação da ocorrência de 24 

Contaminantes de Preocupação Emergente (CE), nove parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos e bioensaios. Foram realizadas 12 coletas de 24 horas durante dois anos. 

Verificou-se a ocorrência de 14 e 12 CE nas amostras de AB e AL, e efeitos na coleta 6 para a 

taxa de sobrevivência do ensaio com embriões do zebrafish. Bioensaios que visem buscar 

resultados de danos do DNA poderiam trazer respostas mais expressivas, além da utilização de 

parâmetros adicionais para obtenção de resultados que reflitam os diferentes comportamentos 

da qualidade do manancial. 

 

Palavras-chave: ETA, zebrafish, poluentes emergentes, qualidade da água, lodo, 

abastecimento público de água, bioensaios. 

 

ABSTRACT 

The association of water quality assessment with toxicological tests can provide more 

comprehensive and concrete answers about the environmental situation of a source, subsidizing 

actions both in water treatment plants and in the catchment basin. The objective of the research 

was to evaluate the quality of the raw water (AB) and the supernatant of the sludge 

sedimentation pond (AL) of an ETA by identifying the occurrence of 24 Contaminants of 

Emerging Concern (CE), nine physical-chemical parameters and bacteriological and bioassays. 

Twelve 24-hour collections were performed over two years. It was verified the occurrence of 

14 and 12 CE in the samples of AB and AL, and effects in the collection 6 for the survival rate 

of the trial with zebrafish embryos. Bioassays aimed at seeking results of DNA damage could 

bring more expressive responses, in addition to the use of additional parameters to obtain results 

that reflect the different behaviors of the quality of the source. 

 

Keywords: WTP, zebrafish, emerging pollutants, water quality, sludge, water public supply, 

bioassays. 
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3.2 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade dos mananciais de abastecimento público vem sendo comprometida, devido 

ao lançamento de efluentes não tratados ou com tratamento ineficiente nos cursos da água. 

Nessas descargas estão os contaminantes de preocupação emergente (CE) que constituem um 

grupo de produtos químicos oriundos da fabricação de medicamentos, produtos de perfumaria 

e higiene pessoal, defensivos agrícolas, produtos de limpeza, surfactantes, entre outros 

(HESPANHOL, 2015; FUHRMAN et al., 2015; WHO, 2012). Seu amplo consumo pela 

população e os efeitos que podem causar aos organismos não-alvo são preocupações em relação 

a ocorrência dos CE no ambiente (NIELSEN et al., 2018).  

Buscando a preservação da qualidade dos mananciais, ações por meio de programas de 

gerenciamento integrado de recursos hídricos, além do cumprimento das normas para 

lançamento de efluentes tornam-se essenciais, entretanto, sua implementação é deficitária, 

como destacado por Struck e Shoemaker (2008). Desse modo, a utilização de ferramentas que 

possam auxiliar na tomada de decisões, utilizando os dados produzidos pelas empresas de 

saneamento e pelos órgãos gestores de maneira a obter uma visão abrangente da qualidade dos 

mananciais, corrobora para uma gestão mais eficiente. 

Nesse cenário, além da avaliação dos resultados dos parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos para obter uma visão geral da qualidade da água, os testes ecotoxicológicos 

consistem em um método consolidado para a avaliação do efeito tóxico de uma amostra, devido 

sua alta sensibilidade (PALMA et al., 2016). Para que esses resultados sejam mais abrangentes, 

o uso de organismos-testes que representem diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar, como 

produtores, consumidores primários e consumidores secundários, devem ser priorizados, pois 

podem determinar e extrapolar com maior segurança os efeitos adversos da exposição as 

amostras estudadas (COSTA et al., 2008). 

Os bioensaios, utilizando sementes com o intuito de avaliar a fitotoxicidade das águas, 

estão sendo aplicados em estudos de monitoramento ambiental de mananciais (PEDUTO et al., 

2019), sendo ainda uma análise de baixo custo experimental e apresenta resultados de diferentes 

níveis de toxicidade (KOHATSU et al., 2018).  

O Teste de toxicidade aguda com embrião de peixe também é um bioensaio que tem 

sido utilizado para conhecer dos efeitos de contaminantes no potencial de toxicidade da água 

que consequentemente atingem os organismos aquáticos (MARTINI et al., 2021). Além disso, 

os testes com o embrião do zebrafish apresenta rápida abordagem e combinado a outras 
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categorias de monitoramento como a espectrometria de massas, pode apresentar resultados mais 

abrangentes e robustos (WILSON et al., 2021) e pode ser usado como subsidio para a tomada 

de ações, bem como para o planejamento de futuras investigações dos mecanismos de 

toxicidade envolvidos (SHAO et al., 2019). 

Devido muitos desses contaminantes serem de preocupação emergente, ainda não há 

limites de concentração estabelecidos nas águas e, além disso, as tecnologias de tratamento 

utilizadas em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e nas Estações de Tratamento de Água 

(ETA) não são eficientes na remoção desses CE (SEIBERT et al, 2020; REIS et al., 2019). No 

entanto, estudos indicam que dependendo das características físico-químicas (solubilidade em 

água, pKa, log now), os CE são removidos nos processos das etapas de floculação e coagulação 

ou sendo adsorvidos no material das unidades de filtração. Esses precipitados, geralmente 

removidos nos decantadores por sedimentação ou flotação, são tidos como resíduos juntamente 

com a água de lavagem dos filtros. No Brasil, muitos desses resíduos são lançados no próprio 

manancial a jusante do ponto de captação (ACHON, BARROSO E CORDEIRO, 2013). 

Esses resíduo produzidos pelas ETA, composto pela água de lavagem dos filtros (ALF) 

e o lodo do decantador (LD), constitui uma problemática quando lançado sem tratamento nos 

cursos d’água, podendo provocar assoreamento, aumento da concentração de metais e 

contaminação do lençol freático (AHMAD;AHMAD; ALAM, 2016), constituindo ainda uma 

ameaça aos ecossistemas aquáticos (ALMEIDA; WADA; WASSERMAN, 2017). 

Pesquisas que avaliem os efeitos dos CE em matrizes com mistura de contaminantes são 

escassos (MARTINI et al., 2021; SPOSITO et al., 2018) desta maneira, as interações entre os 

CE e as consequências na biota aquática devem ser estudadas, buscando subsidiar ações de 

gestão nos mananciais. 

Há poucas informações sobre a presença de CE em mananciais do estado de Goiás e 

principalmente no rio Meia Ponte, importante curso hídrico para o Estado, e sobre o 

sobrenadante da lagoa de sedimentação que é lançado no mesmo manancial.  Dessa forma, essa 

pesquisa tem como objetivo avaliar a ocorrência CE na água bruta e no resíduo produzido pela 

ETA e avaliar os efeitos que as misturas de CE contidas nas amostras causam em organismos 

testes. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.3.1 Área de estudo 

 

A área de estudo foi a ETA Rodolfo José Costa e Silva, gerenciada pela Saneago S.A.  

e localizada no município de Goiânia-GO. Esta ETA emprega a tecnologia do ciclo completo, 

com o uso do coagulante sulfato de alumínio e realiza o tratamento da ALF e LD por meio de 

duas lagoas de sedimentação de lodo (Figura 3.1), trabalhando de forma alternada, e o seu 

sobrenadante (AL) é lançado no próprio rio Meia Ponte, a jusante do ponto de captação da ETA. 

O rio Meia Ponte, faz parte da Bacia hidrográfica do Meia Ponte (Figura 3.2), ocupando uma 

área de drenagem de 12.180 Km², representa cerca de 3,56% da área do território goiano, centro 

oeste brasileiro. Sua nascente está localizada no município de Itauçu, e sua foz no rio Paranaíba, 

no município de Cachoeira Dourada, Goiás. Essa Bacia abrange 37 municípios goianos, 

incluindo a capital goiana (SEMARH, 2001).  

 

Figura 3.1 – Layout indicando a localização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Eng. 

Rodolfo José Costa e Silva (1), a lagoa de sedimentação de lodo onde são encaminhados o ALF e 

LD em operação (2), a lagoa de sedimentação inativada (3) e o rio Meia Ponte (4), manancial de 

captação de água bruta para a ETA e receptor para o sobrenadante da lagoa de sedimentação.  

 
Fonte: adaptado de imagens do Google Earth®.  
Nota: Coordenadas: 1 = 16º 34’ 54,85” S 49º 19’ 46,61” S; 2 = 16º 34’ 41,98” S 49º 19’ 33,57” S; 3 = 16º 34’ 

28,73” S 49º 19’ 37,28” O. 
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3.3.2 Amostragem 

 

Foram coletadas amostras de Água Bruta (AB) na entrada da ETA e do sobrenadante da 

lagoa de sedimentação de lodo (AL) na saída da lagoa. Foram efetuadas quatro campanhas de 

24 horas cada, com coletas de amostras a cada duas horas para compor amostras compostas. As 

campanhas abrangeram 12 meses, de ago/2017 a ago/2018. Para cálculo das alíquotas para 

composição das amostras compostas levou-se em consideração o hidrograma de vazão da AB. 

Para cada ponto estudado foi preparada uma amostra composta por 1,0 L para as análises 

químicas (fósforo e nitrato) com adição 1 mL de H2SO4, 1,0 L para as análises físico-químicas, 

200 mL para análises bacteriológicas, 1,0 L para os ensaios de toxicidade e 1,0 L para a 

identificação dos CE. 

 

Figura 3.2 - Mapa de localização da ETA Eng. Rodolfo Costa e Silva, juntamente com a 

delimitação da Bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, a bacia de captação da ETA e respectivos 

municípios que a abrange. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.3.3 Análises físico-química e bacteriológica 

 

As análises dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos foram realizadas, 

conforme o Standard Methods (AWWA, 2012), no Laboratório de Análises de Águas (LAnA) 

da Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

A coleta e preservação de amostras foram feitas de acordo com CETESB (2011).  Os parâmetros 

e seus respectivos métodos estão expostos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Parâmetros analisados para as amostras de AB e AL seus respectivos métodos. 

Fonte: Standard Methods (2012). 

 

3.3.4 Ensaios de toxicidade 

 

Os testes de toxicidade aguda foram realizados com sementes de pepino (Cucumis 

sativus), microcrustaceo Artemia salina e zebrafish (Danio rerio) para as amostras de AB e AL. 

Foram realizadas no Laboratório de Pesquisa em Toxicologia Ambiental (EnvTox) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

3.3.5 Teste de fitotoxicidade utilizando sementes de pepino (C. sativus) 

 

A semente de pepino (C. sativus) foi comprada em um estabelecimento comercial de 

insumos agrícolas. Antes do teste, as sementes foram esterilizadas com solução de hipoclorito 

de sódio a 10% durante 5 min e depois enxaguadas várias vezes em água destilada para evitar 

o crescimento de fungos. 

 O teste de toxicidade aguda com sementes foi realizado de acordo com Ecological 

Effects Test Guideline - Seed Germination/Root Elongation Toxicity Test (OPPTS 850.4200), 

desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental (USEPA, 1996). Foram expostas dez 

Parâmetro Unidade Método 

Turbidez NTU 2130 B 

Cor aparente uC 2120 C 

Nitrato mg L-1 4500-NO3
- B 

Fósforo total mg L-1 4500-P E 

pH -- 4500-H+ B 

Escherichia coli NMP/100 mL 9223 B 

Coliformes Totais NMP/100 mL 9223 B 

Condutividade elétrica µS cm-1 2510 B 

Oxigênio consumido mg L-1 NBR 10739 

Sólidos Totais mg L-1 2540 B 
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sementes em papel de filtro (papel de filtro Whatman 1) contendo 2,5 mL de amostra em placas 

de Petri (n = 3). A água deionizada foi utilizada como controle negativo e solução de 

heptahidrato de sulfato de zinco (0,5%) como controle positivo. Os testes só foram considerados 

válidos quando no mínimo 65% das sementes de controle germinaram e o tamanho das raízes 

tiveram pelo menos 5 mm de comprimento após 120 horas de incubação, na ausência de luz a 

25 ± 1 ° C (USEPA, 1996). Após 120 h de exposição, as placas foram observadas em relação à 

germinação das sementes (contagem de sementes germinadas) e ao crescimento das raízes 

(medição do comprimento da radícula de cada plântula formada) e comparadas com os 

respectivos controles negativos.  

A porcentagem de germinação relativa da semente foi calculada dividindo o número de 

sementes germinadas nos grupos expostos pelo número de sementes germinadas no controle 

negativo. 

 

3.3.6 Teste de toxicidade aguda com A. salina  

 

O teste de toxicidade aguda foi realizado de acordo com Meyer et al. (1982) e a diretriz 

202 da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2004) com 

modificações. Os náuplios A. salina foram obtidos por incubação dos cistos desidratados em 

água artificialmente preparada (3,5% do sal marinho Ocean Reef em água desmineralizada) a 

27 ± 1ºC, sob a aeração e luz constante durante 48 h. Para o teste, 20 náuplios foram divididos 

em 4 grupos de 5 organismos cada, que foram expostos a 2 mL de amostra em placas de 24 

poços. Água salina foi utilizada como controle negativo e 25 mg.L-1 solução dodecil sulfato de 

sódio (SDS) como o controlo positivo. As microplacas foram incubadas no escuro em uma 

câmara climática durante 48 h a 27 ± 1 ° C. Após 24 h e 48 h, o número de náuplios mortos 

(imóveis) dos grupos expostos foi contado e comparado com o controle negativo. 

 

3.3.7 Teste de toxicidade aguda com o estágio embrio-larval de zebrafish (Danio rerio)  

 

Machos e fêmeas adultos de peixe-zebra (D. rerio) foram obtidos de um fornecedor 

comercial e mantidos em um sistema de recirculação Rack Hydrus (Alesco) usando água obtida 

por osmose reversa. Neste sistema, a água passa por vários níveis de filtração, sendo 

desinfectada por luz UV e ajustada automaticamente para pH e condutividade. A temperatura 

foi mantida a 26 ± 1ºC, condutividade a 750 ± 50 μS, pH a 7,5 ± 0,5 e oxigênio dissolvido igual 
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ou superior a 95% de saturação. Esta água foi utilizada na preparação das amostras de todos os 

ensaios realizados. Os organismos adultos foram alimentados com ração comercial e náuplios 

de A. salina vivos.  

No dia anterior ao teste, peixes machos e fêmeas na proporção de 2:1 foram colocados 

em aquários de reprodução com água nas mesmas condições de manutenção, imediatamente 

antes do início da escuridão artificial. O acasalamento e a desova ocorreram na primeira hora 

do ciclo claro acionado por temporizador (luz acesa). Cerca de uma hora após a desova, os ovos 

foram coletados e transferidos para uma placa de Petri para limpeza com água de manutenção 

e separação. Todos os ovos foram analisados em estereomicroscópio (Bel Photonics STM PRO) 

e os não fertilizados (embriões coagulados) foram descartados.  

Para os experimentos, foram selecionados ovos que alcançaram o estágio de blástula 

para os subsequentes experimentos. Esse ensaio foi realizado de acordo com OECD TG 236 

(OECD, 2013). Vinte ovos fertilizados por amostra foram selecionados aleatoriamente e 

cuidadosamente distribuídos para uma placa de 24 poços, preenchida com 2 mL de amostra. A 

água de manutenção foi utilizada como controle negativo e 3,4-dicloroanilina (4,0 mg.L-1) 

como controle positivo. Os ensaios foram realizados em triplicata em uma câmara climática a 

26 ± 1ºC e 12 h de luz. O desenvolvimento de embriões foi avaliado às 24, 48, 72 e 96 horas 

pós-fertilização usando um estereomicroscópio. Os efeitos letais e subletais foram observados 

e relatados. 

 

3.3.8 Análises dos CE 

 

Para identificação da ocorrência de 24 CE foi utilizada a Cromatografia líquida acoplada 

à análise de espectrometria de massas (GC-MS/MS) para os CE: ibuprofeno, paracetamol, 4-

nonilfenol, 4-octilfenol, bisfenol A, genfibrozila, naproxeno, estrona, estradiol, etinilestradiol 

e estriol e a Cromatografia líquida acoplada à análise de espectrometria de massas (LC-MS/MS) 

para os CE: metformina, aciclovir, cafeína, linezolida, propanolol, diltiazem, prometazina, 

losartan, bezafibrato, diclofenaco, dexametasona, loratadina, sulfametoxazol. A etapa de 

preparação da amostra e extração em fase sólida foi realizada no Laboratório de Análises de 

Água (LAnA) da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

As vidrarias e frascos de coleta foram previamente lavados com ácido nítrico 20% em 

imersão durante 24 horas e em seguida enxaguados com água ultrapura. Realizou-se a 

preparação de 1,0 L de amostra para cada ponto estudado. Primeiramente, as amostras foram 
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filtradas utilizando três tipos de filtros: papel de acetato de celulose, faixa branca (24 μm) e 

faixa azul (8 μm) e filtro de fibra de vidro (1,2 μm). Em seguida, foi realizada a correção do pH 

com HCl 50% até a faixa de 2,00 ± 0,2 e adição de 500 mg de EDTA P.A, mantendo a amostra 

em repouso durante 1 hora. Para a extração em fase sólida, utilizou-se o cartucho Stracta X® 

500 mg/3mL (Phenomenex®). Para condicionamento do cartucho foi usado 5 mL acetonitrila, 

5 mL de metanol e 5 mL de água ultrapura, respectivamente. A extração seguiu procedimento 

adaptado de Sanson et al. (2014) e foi realizado no Laboratório de Análises de Águas da 

Universidade Federal de Goiás (LAnA-UFG). A etapa de eluição e identificação dos CE foram 

realizadas Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas 

(LABMASSAS) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

3.3.9 Análise dos Dados 

 

Para a análise estatística de todos os ensaios de toxicidade realizados, foi usado o 

software GraphPad Prism1 (Ver 5.0, GraphPad). As comparações entre diferentes grupos 

experimentais foram conduzidas com análise de variância one way (ANOVA) seguida do pós 

teste de Dunnett. Cada valor experimental foi comparado com o respectivo controle e foi aceito 

p<0.05. 

Os resultados das análises físico-química e bacteriológica e dos CE das amostras de AB 

e AL foram apresentados em forma de gráficos e tabelas e discutidos conforme os limites 

estabelecidos pela Legislação CONAMA nº 357/2005 e nº 430/ 2011 e a literatura. 

 

3.4 RESULTADOS 

 

Os resultados dos parâmetros fisico-químicos e bacteriológicos avaliados estão 

apresentados na Figura 3.3. Observa-se que para o parâmetro pH (Figura 3.3a) os resultados 

para a AB e AL foram semelhantes, apresentando uma variação maior para a AL, além de um 

único valor de 4,89, fora da faixa estabelecida pela resolução Conama nº 430/2011 (BRASIL, 

2011) para lançamento de efluentes para qualquer fonte poluidora que é de 5 a 9. 

Quanto aos parâmetros físicos cor e turbidez (Figuras 3.3b e 3.3c), no período de 

novembro a maio de 2018, observou-se valores superiores em comparação com o restante dos 

resultados das amostras para AB e AL, com a presença de dois outliers para AL, referentes aos 

resultados de turbidez (2730 NTU) e cor (2630 uc), ambas amostras de coletas realizadas no 
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mês de abril. Para a AB, a resolução Conama nº 357/2005, estabelece o Valor Máximo 

Permitido (VMP) de 100 NTU para águas de classe 2. Portanto durante o período chuvoso, os 

níveis de turbidez excederam o limite estabelecido. 

Em relação ao fósforo e nitrato (Figuras 3.3d e 3.3e), foram verificados valores 

superiores para AL em comparação com AB. Entretanto, não houve resultados acima do VMP 

estabelecido de 10 mg/L (BRASIL, 2005). O fósforo apresentou valores superiores ao VMP 

0,1 mg/L para AB, sendo que para as duas amostras estudadas foram encontradas concentrações 

acima desse limite, com destaque para o outlier no conjunto de dados do AL de 0,54 mg/L de 

Fósforo.  

Os parâmetros bacteriológicos, coliformes totais (Figura 3.3h) e Escherichia coli 

(Figura 3.3i), apresentaram valores superiores. Os meses de fevereiro e abril, apresentaram os 

maiores resultados para as duas amostras, sendo os meses responsáveis pelos outliers de 13,5 x 

103 e 112,0 x 103 NMP/100 mL para AL e 2755,00 NMP/100 mL para AB para o parâmetro 

Escherichia coli. De acordo com a resolução Conama nº 357/2011, o limite de 1,00 x 103 

NMP/100 mL de coliformes termotolerantes deve ser obedecido. Para Coliformes Totais 

(Figura 3i) os valores foram altos para todas as coletas e destaca-se que para este parâmetro não 

há limites estabelecidos. 

Em relação a condutividade elétrica, observa-se uma similaridade entre as duas 

amostras, apresentando variação entre 50 e 250 µS/cm. Quando ao parâmetro sólidos totais, 

nota-se uma alta concentração na amostra AL, atingindo o valor máximo de 4400 mg/L. 
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Figura 3.3 – Resultados dos parâmetros fisico-químicos e bacteriológicos das amostras de água 

bruta (AB) e sobrenadante da lagoa de sedimentação de lodo (AL): pH (a), cor aparente (b), 

turbidez (c), fósforo total (d), nitrato (e), sólidos totais (f), condutividade (g), Escherichia coli (h), 

coliformes totais (i) e oxigênio consumido (j). 
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3.4.1 Contaminantes de Preocupação Emergente (CE) 

 

Dos 24 CE analisados 14 foram identificados acima do LDM e LQM em pelo menos 

uma coleta para AB e 12 para AL. Observa-se que para as duas amostras estudadas, os CE que 

apresentaram maior frequência foram o BPA, LST, LRT, ACV, GEN e 4OP (Tabela 3.2). 

O BPA e o LST foram os CE que mais se destacaram quanto a frequência para a AB, 

porém observa-se que os fármacos GEN e NPX, apresentaram concentrações superiores quando 

comparados com o restante dos CE, com valores máximos de 2252,99 e 11017,05 ng/L. Quanto 

a AL, além do NPX e GEN que também apresentaram concentrações superiores, a CAF  que 

esteve presente apenas em duas coletas acima do LDM e LQM apresentou valor máximo de 

1099,28 ng/L (Tabela 3.2). 
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Tabela 3.2 – Contaminantes de Preocupação Emergente (CE) estudados com seus respectivos 

Limites de Detecção do Método (LDM) e Limite de Quantificação do Método (LQM), frequência 

de ocorrência e a faixa de concentração encontrada para as amostras de Água Bruta (AB) e o 

sobrenadante da lagoa de sedimentação do lodo (AL). 

CE Sigla LDM 
Frequência 

de 

ocorrência 

Faixa de Concentração (ng/L) 

AB AL AB AL 

Ibuprofeno IBU 0,3 1 3 <LDM – 31,59 <LDM – 32,72 

Paracetamol PCT 0,2 0 0 <LDM <LDM 

Diclofenaco DCF 118,7 0 0 <LDM <LDM 

Naproxeno NPX 37,5 3 3 <LDM – 

11017,05 

<LDM – 2323,76 

4-octilfenol 4OP 0,2 4 7 <LDM – 234,98 <LDM – 242,91 

4-nonilfenol 4NP 0,3 0 1 <LDM <LDM – 87,95 

Bisfenol A BPA 0,2 12 11 <LDM – 1686,68 <LDM – 1276,98 

Estrona E1 0,3 0 0 <LDM <LDM 

Estradiol E2 0,1 0 0 <LDM <LDM 

Etinilestradiol EE2 0,3 0 0 <LDM <LDM 

Estriol E3 0,4 1 0 <LDM – 4,52 <LDM 

Aciclovir ACV 0,9 4 8 <LDM – 93,08 <LDM – 346,04 

Linezolida LNZ 1,7 1 0 <LDM -901,17 <LDM 

Sulfametozaxol SMX 2,0 3 2 <LDM – 83,58 <LDM – 99,65 

Propanolol PNL 8,3 0 0 <LDM <LDM 

Diltiazem DTZ 1,2 0 0 <LDM <LDM 

Losartan LST 1,0 12 11 <LDM – 576,41 <LDM – 675,71 

Dexametasona DXM 2,9 0 0 <LDM <LDM 

Genfibrozila GEN 0,1 5 8 <LDM – 2252,99 <LDM - 950,45 

Metformina MET 1,4 2 0 <LDM – 22,06 <LDM 

Cafeína CAF 162,1 0 2 <LDM <LDM – 1099,28 

Prometazina PTZ 0,3 1 3 <LDM – 30,84 <LDM – 63,84 

Bezafibrato BZF 71,7 2 0 <LDM – 427,19 <LDM 

Loratadina LRT 1,9 6 8 <LDM – 17,01 <LDM – 23,67 

 

A Figura 3.4, apresenta os boxplot para os CE: BPA, LST, GEN, LRT, ACV e 4OP. Verifica-

se que há uma maior variação dos resultados de CE para as amostras de AL, quando comparados 

com a AB.  
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Figura 3.4 – Boxplot dos resultados de água bruta (AB) e sobrenadante da lagoa de sedimentação 

de lodo (AL) para os CE: BPA (a) , LST (b), GEN (c), 4OP (d), LRT (e), ACV (f). 

   

   

 

3.4.2 Teste de fitotoxicidade utilizando sementes de Cucumis sativus L. 

 

Os efeitos das amostras sobre a germinação das sementes de C. sativus estão 

apresentados como Taxa de Germinação Relativa (TGR) na Figura 3.5a. Para essa variável, não 

houve diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre as amostras testadas em relação ao 

controle negativo, o que significa que essas amostras não induziram efeito tóxico sobre a 

germinação da espécie testada. Para a variável Taxa de Crescimento Relativo (TCR), houve 
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diferença significativa para a coleta 12, referente a amostra de AL coletada no mês de agosto/18, 

apresentando TCR de 44,6 ± 5,9% (Figura 3.5b). 

Não houve diferenças estatísticas significativas (p<0,05) entre o controle de solvente 

testado (Metanol a 0,5%) em relação ao controle negativo para a TGR apresentando germinação 

relativa de 100,3 ± 6%, enquanto que para a TCR, houve diferença significativa e apresentou a 

crescimento relativo de 58,7 ± 4%. 

Os resultados na Figura 3.5 estão expressos como média de três repetições ± erro padrão 

da média (SEM), com *p<0,05 estatisticamente diferente em relação ao controle negativo. 

 

Figura 3.5 – Taxa de germinação relativa das sementes (a) e Taxa de crescimento relativo (b) das 

sementes de Cucumis sativus após exposição a água bruta (AB), o sobrenadante da lagoa de 

sedimentação de lodo (AL) e do conservante de amostra metanol a 0,5%. Os resultados são 

expressos como média de três repetições ± erro padrão da média (SEM). *p<0,05 estatisticamente 

diferente em relação ao controle negativo. Controle negativo: CN (água deionizada) e Controle 

positivo: CP (sulfato de zinco heptaidratado a 0,2%). 
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3.4.3 Teste de toxicidade aguda com Artemia salina  

 

A toxicidade aguda das amostras coletadas na ETA induzida sobre o microcustáceo A. 

salina está apresentada na Tabela 3.3.  De acordo com os dados, apenas a amostra AL na coleta 

12 demonstrou um comportamento tempo-dependente e foi estatisticamente significativo 

(p<0,05) em 48h de exposição, e induziu 11,6 ± 6,0% de sobrevivência dos náuplios. 

 

Tabela 3.3 – Taxa de sobrevivência de A. salina após 24 e 48 h de exposição as amostras água 

bruta (AB) e sobrenadante da lagoa de sedimentação de lodo (AL). Os resultados são expressos 

como média de três repetições ± erro padrão da média (SEM). *p<0,05 estatisticamente diferente 

em relação ao controle negativo. CN: controle negativo (Água salina a 3,5%). 

Coleta 

Taxa de Sobrevivência (média ± desvio da média) 

Amostras 

CN AB AL 

Período de Exposição 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 

1 (ago/2017) 100,0 ± 0 100,0 ± 0 98,3 ± 1,6 95,0 ± 2,8 98,3 ± 1,6 98,3 ± 1,6 

2 (set/2017) 98,3 ± 1,6 96,6 ± 1,6 96,6 ± 1,6 96,6 ± 1,6 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

3 (out/2017) 98,3 ± 1,6 98,3 ± 1,6 100,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

4 (nov/2017) 100,0 ± 0 100,0 ± 0 96,6 ± 1,6 96,6 ± 1,6 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

5 (dez/2017) 100,0 ± 0 93,3 ± 4,4 100,0 ± 0 96,6 ± 1,6 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

6 (jan/2018) 100,0 ± 0 96,6 ± 1,6 96,6 ± 3,3 96,6 ± 3,3 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

7 (fev/2018) 100,0 ± 0 100,0 ± 0 98,3 ± 1,6 95,0 ± 0 98,3 ± 1,6 95,0 ± 2,8 

8 (abr/2018) 100,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 98,3 ± 1,6 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

9 (maio/2018) 100,0 ± 0 95,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

10 (jun/2018) 100,0 ± 0 95,0 ± 0 100,0 ± 0 98,3 ± 1,6 100,0 ± 0 100,0 ± 0 

11 (jul/2018) 98,3 ± 1,6 93,3 ± 4,4 93,3 ± 4,4 85,0 ± 5,0 100,0 ± 0 95,0 ± 2,8 

12 (ago/2018) 98,3 ± 1,6 93,3 ± 4,4 98,3 ± 1,6 81,6 ± 1,6 83,3 ± 1,6 11,6 ± 6,0 * 

 

3.4.4 Teste de toxicidade com embriões e larvas de zebrafish 

 

Como pode ser observado na Figura 3.6, na coleta 5 houve a inflação precoce da bexiga 

natatória das larvas de zebrafish sendo estatisticamente significante em 120h para as amostras 

de AB (10,3%) e AL (19,3%) em relação ao respectivo CN (92%) nas condições testadas 

(p<0,05). 
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Figura 3.6 - Taxa de inflação da bexiga natatória das larvas de zebrafish em 120h de exposição 

para as amostras de água bruta (AB) e sobrenadante da lagoa de sedimentação de lodo (AL). Os 

resultados são expressos como média de três repetições ± erro padrão da média (SEM). *p<0,05 

estatisticamente diferente em relação ao controle negativo. CN; controle negativo, água de 

manutenção. 
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A Figura 3.7 mostra os efeitos das amostras de AB e AL estudadas sobre a sobrevivência 

dos embriões e larvas de zebrafish durante 120 h de exposição. 

O controle negativo apresentou desenvolvimento embrionário normal e a sobrevivência 

foi maior ou igual a 90% em todos os períodos testados.  

Apenas na coleta 6 (Figura 3.7) foi observada redução na sobrevivência sendo 

estatisticamente significante a partir de 24h para a amostra AB e a partir de 72h em todas 

amostras testadas (p<0,05). As amostras referentes as coletas 1 a 5 e 7 a 12, não induziram 

efeitos letais significativos nos embriões e larvas de zebrafish durante o período avaliado (24h 

a 120h), nas condições testadas.  

Para o controle de solvente testado, o metanol (a 0,5%) não interferiu na taxa de inflação 

de bexiga natatória e taxa de sobrevivência dos embriões e larvas de zebrafish após 120h de 

exposição. 

As amostras de AB e AL coletadas não induziram efeitos significativos sobre a eclosão 

dos embriões e larvas de zebrafish durante o período avaliado. 
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Figura 3.7 - Sobrevivência dos embriões e larvas de zebrafish após 120 h de exposição para as 

amostras de água bruta (AB), o sobrenadante da lagoa de sedimentação de lodo (AL) e para o 

conservante de amostra metanol a 0,5%. Os resultados são expressos como média de três 

repetições ± erro padrão da média (SEM). *p<0,05 estatisticamente diferente em relação ao 

controle negativo. CN; controle negativo, água de manutenção; CP: controle positivo, 3,4-

dicloroanilina a 4 mg/L. 
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Figura 3.8 - Eclosão dos embriões e larvas de zebrafish em 48, 72, 96h e 120h de exposição 

para as amostras de água bruta (AB), o sobrenadante da lagoa de sedimentação de lodo (AL) e o 

conservante de amostra metanol a 0,5%. Os resultados são expressos como média de três 

repetições ± erro padrão da média (SEM). *p<0,05 estatisticamente diferente em relação ao 

controle negativo. CN; controle negativo, água de manutenção; CP: controle positivo, 3,4-

dicloroanilina a 4 mg/L. 
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3.5 DISCUSSÃO 

 

Em relação ao resíduo de ETA, observa-se poucos estudos referentes a toxicidade e a 

presença de CE. A preocupação com a presença de metais é mais relatada, como exemplo o 

alumínio e ferro, devido ao uso em larga escala de coagulantes a base desses dois metais no 

processo de coagulação. Além disso, o interesse pela disposição final desse resíduo seco no 

solo com objetivo de uso na agricultura, também influencia em estudos que destaquem os 

contaminantes inorgânicos (AHMAD; AHMAD; ALAM, 2016).  

O resíduo de ETA, pode assumir diferentes características que dependem de diversos 

fatores, como a qualidade da água bruta ao longo do ano e variação das concentrações e tipos 

dos produtos químicos aplicados. Portanto, essa diversidade de características dificulta a 

resolução dos problemas relacionados à disposição inadequada desses resíduos e uma definição 

quanto ao tratamento aplicado (ACHON, BARROSO E CORDEIRO, 2013). No Brasil e no 

mundo, diferentes formas de disposição são adotadas para o AL em estações de tratamento de 

esgoto (NAIR E AHAMMED, 2013), como agregado na produção de argamassa (ANDRADE 

et al., 2018), insumo na fabricação de telhas (CREMADES; CUSIDÓ; ARTEAGA, 2018), 

como material para produção de carvão (ABO-EL-ENEIN; SHEBL; EL-DAHAB, 2017) e 

como material adsorvente na remoção de poluentes emergentes (DIAS et al., 2021) 

Embora, diferentes estudos indiquem usos viáveis e sustentáveis para o tratamento e 

disposição final dos resíduos de ETA, o lançamento em cursos d’água in natura ou após a etapa 

de sedimentação ainda é uma realidade em muitos locais.  Nesta pesquisa, a ETA de estudo, 

realiza o lançamento do sobrenadante após o AL ser encaminhado para uma lagoa de 

sedimentação de lodo. Observou-se que 12 CE foram encontrados no sobrenadante da lagoa de 

sedimentação do lodo, atingindo altas concentrações e frequência, portanto, além da carga de 

contaminantes que a água bruta previamente já possui antes de entrar na ETA, após o 

lançamento do AL, a concentração de CE pode estar sendo aumentada, causando maiores 

prejuízos ao ecossistema aquático e aos demais usos a jusante da ETA de estudo.  

Em relação ao teste de toxicidade aguda com o estágio embrio-larval do zebrafish, 

devido a amostra nos quais os bioindicadores foram expostos se tratar de uma mistura 

complexa, não é possível atribuir os resultados a um contaminante específico (MARTINI et al., 

2021). Entretanto, estudos tem apresentado efeitos em organismos testes quando expostos aos 

CE identificados nesta pesquisa, nas amostras estudadas. Brown et al. (2019) verificou que a 

função cardiovascular da fase embrio-larval do zebrafish foi reduzida quando exposto a 



 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais 

 

 

78 
 

concentrações de BPA. Em estudo na bacia hidrográfica no Panamá, amostras de água de 

diferentes rios foram avaliadas por meio de ensaios toxicológicos com zebrafish e realizada a 

avaliação da ocorrência de 68 CE. Foram observados efeitos letais e subletais nas amostras 

(malformações, saco vitelino dilatado e edema pericárdico). Na análise integrada das avaliações 

de CE e bioensaios, verificou-se que os pesticidas e metabólitos da cafeína e cocaína apresentou 

correlações significativas em relação a mortalidade e anomalidades (WILSON et al. 2021). 

Os bioensaios de exposição aguda aplicados nessa pesquisa são muito utilizados em 

diferentes estudos, entretanto apesar de não terem apresentado efeitos letais ou subletais no 

ensaio com zebrafish na maior parte das amostras, danos no DNA pode ocorrer em 

concentrações muito baixas, devido a presença de contaminantes genotóxicos. (KOVÁCS et 

al., 2015). Portanto, os bioensaios com exposição aguda, podem ser complementados com 

exposição crônica e análises que visem os efeitos genotóxicos dos CE.  

Spósito et al. (2018), realizou bioensaios com zebrafish buscando obter informações 

sobre a ocorrência de CE de interesse e verificar os efeitos adversos causados no zebrafish, após 

exposição aguda. A exposição inicial ocorreu em amostras dopadas que continham as mesmas 

concentrações dos CE encontrados nos mananciais de estudo, entretanto não houve efeitos nos 

embriões, portanto, foram utilizadas concentrações superiores (Concentração de efeito não 

observado), para que se observassem efeitos nos embriões e a análise de expressão gênica fosse 

realizada. Temos como exemplo o BPA, identificado neste estudo nas amostras analisadas, 

apresentou concentrações nas amostras dos rios estudados por Spósito et al. (2018) de 15,3 e 

20,7 ng/L. Após o aumento das concentrações para que fosse observado efeitos, essas 

concentrações de exposição passaram para 600 µg/L.  

Embora pesquisas relatem efeitos nos embriões de zebrafish em amostras com 

concentrações ambientais, observa-se que ensaios crônicos, com abordagem genotóxica e 

mutagênica devem ser levadas em consideração, devido os diferentes cenários que os 

mananciais estão sujeitos. 

Para os bioensaios com sementes de pepino (Cucumis sativus) e o microcrustaceo 

Artemia salina, os resultados também foram semelhantes ao ensaio  

 

3.6 CONCLUSÃO 

 

A presença de CE em mananciais se torna uma grande preocupação, uma vez que são 

fonte de água bruta para ETA e estudos indicam que os processos convencionais de tratamento 
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de água não são eficientes na sua remoção. Além da presença dos CE na água bruta (AB), o 

lançamento do sobrenadante da lagoa de sedimentação do lodo (AL) no manancial a jusante do 

ponto de captação, caracteriza-se como uma fonte de poluição, podendo agravar ainda mais a 

qualidade da água. Foi observado a ocorrência de 14 CE na AB e 12 no AL, com destaque para 

o BPA e o fármaco LST. 

Os bioensaios se caracterizam como um método eficaz para avaliação da toxicidade da 

água, porém quando amostras complexas são avaliadas e devido as concentrações dos CE 

estarem presentes em concentrações na ordem de ng/L, avaliações a nível de DNA podem ser 

adicionada ao conjunto de análises. 
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4 CONCLUSÃO FINAL 

 

As informações sobre a presença de CE em águas para abastecimento público ainda são 

poucos no Brasil, apesar de haver grupos de pesquisas em diferentes regiões do Brasil e o 

incentivo de órgãos como a FUNASA em buscar subsídios para introduzir a discussão sobre 

limites na Portaria de Potabilidade de água.  

Os diversos cenários que a ETA está exposta como a sazonalidade, mudanças na 

qualidade da água devido a lançamento de efluentes, problemas operacionais e os produtos 

químicos adicionados influenciam na remoção e aumento dos CE durante os processos de 

tratamento. Portanto, o monitoramento e acompanhamento constante dos processos e das 

concentrações dos CE se torna importante. No entanto, a identificação dos CE por meio da 

cromatografia associada a espectrometria de massas ainda é um método oneroso e não é 

acessível a todas as empresas de saneamento. 

Conclui-se que o BPA, é o CE estudado mais presente nas amostras analisadas, inclusive 

na água potável. Apesar da análise de risco apresentar um risco muito baixo para a maioria dos 

CE encontrados, destaca-se que as concentrações podem trazer efeitos ao ecossistema aquático. 

O lançamento do sobrenadante da lagoa de sedimentação do logo no manancial de 

captação pode trazer o aumento significativo das concentrações de CE e alterações dos 

parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água. Sugere-se que ensaios ecotoxicológicos 

crônicos e que avaliem os danos em níveis de DNA sejam associados, pois as concentrações 

que os CE são encontrados em amostras reais e devido serem uma mistura de contaminantes 

ensaios mais. 

A avaliação dos CE estudados em águas de abastecimento público no estado de Goiás é 

escasso e os resultados mostram uma situação preocupante, exigindo um maior monitoramento 

para subsidiar a implantação de processos de tratamento mais eficientes. 

 

 


