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RESUMO 

A ocorrência de fármacos nos ambientes aquáticos e na água potável tem preocupado a 

comunidade científica principalmente no que diz respeito aos impactos causados ao meio 

ambiente e na saúde pública. O presente estudo relata a provável ocorrência de fármacos na 

água dos mananciais de abastecimento e na água potável da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH). As amostras foram coletadas em seis Estações de Tratamento de Água 

(ETAs) da região durante os meses de setembro e outubro de 2016 e analisadas por 

espectrometria de massas. Os resultados mostram a provável ocorrência de fármacos antes e 

após o tratamento, o que pode evidenciar que o tratamento convencional não é eficiente na 

remoção desse tipo desse tipo de composto. 

Palavras-chave: Fármacos; Água Tratada; Água Bruta; Belo Horizonte. 

INTRODUÇÃO 

Os fármacos são uma importante ferramenta para a recuperação e manutenção da 

saúde da população humana e animal. Eles são utilizados para os mais diversos fins e podem 

ser classificados em diversas categorias, tais como: anti-inflamatórios, antipiréticos, 

analgésicos, reguladores lipídicos, antibióticos, antidepressivos, agentes quimioterápicos, 

contraceptivos, entre outros (IKEHATA et al., 2006).   

Após a administração, os fármacos são absorvidos, distribuídos, metabolizados e 

finalmente excretados pelo organismo. Nesse sentido, muitos estudos têm mostrado que 

somente parte do fármaco é metabolizado pelo organismo, formando os metabólitos. A outra 

parte permanece inalterada e, portanto farmacologicamente ativa, sendo excretada juntamente 

com esses metabólitos (FENT et al., 2006). Ao serem excretados, os fármacos passam a 

compor o esgoto doméstico que é conduzido às Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) 
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ou lançado diretamente nos corpos d’água. Essa é uma das mais importantes rotas de 

introdução dos fármacos nos ambientes aquáticos.  

O comportamento dos fármacos no meio ambiente não é bem conhecido. Devido a sua 

baixa volatilidade, acredita-se que o transporte desses compostos ocorra principalmente pelas 

matrizes aquosas, mas também pode ocorrer pela cadeia alimentar e por dispersão (BILA et 

al., 2003). Nas ETEs, os fármacos podem ser parcialmente ou totalmente degradados 

biologicamente, permanecerem intactos, serem removidos por meio de sorção ao lodo ou por 

degradação abiótica (TAMBOSI, 2008). 

Por não serem totalmente removidos nas ETEs, os fármacos vem sendo encontrados 

em águas superficiais e na água tratada em concentrações que variam de ng/L a µg/L em 

diversas partes do mundo (LÓPEZ-SERNA et al., 2013; LÓPEZ-SERNA et al., 2012; 

HOUTMAN et al., 2014). No contexto do Brasil, os estudos que relatam a ocorrência de 

fármacos ainda são pontuais. Thomas et al. (2014) relataram a ocorrência de 10 diferentes 

fármacos no Rio Negro e dois de seus tributários, na região de Manaus. Em um outro estudo 

realizado em Campinas, foi detectado o hormônio 17β-estradiol na água tratada, além de 

outros poluentes emergentes (SODRÉ et al., 2010). Bila et al. (2007) apresentam os estudos 

realizados no Brasil que investigaram a ocorrência de disruptores endócrinos em matrizes 

aquosas, principalmente em esgotos domésticos. Nas ETEs investigadas esses compostos 

foram encontrados na ordem de µg/L. 

Muitas cidades no Brasil não possuem sistemas de tratamento de efluentes e os 

mesmos são lançados diretamente nos corpos d’água. Quando há tratamento, a grande maioria 

da ETEs adotam o tratamento biológico convencional que, conforme já mencionado, não é 

suficiente para a remoção de compostos recalcitrantes como os fármacos. Ao serem lançados 

nos mananciais, os compostos farmacêuticos devem ser removidos nas ETAs para que não 

sejam distribuídos à população através da água potável. Contudo, assim como os tratamentos 

convencionais de efluentes, muitos estudos demonstram que o tratamento convencional 

aplicado nas Estações de Tratamento de Água (ETA) não é capaz de remover os fármacos da 

água que é distribuída a população (HUERTA-FONTELA et al., 2011).  

Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho foi investigar a possível ocorrência de 

fármacos na água dos mananciais de captação e tratada de três ETAs da RMBH. Essa região é 

a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, sendo composta atualmente por 34 municípios 

e por uma população de cerca de 5 milhões de habitantes (AGÊNCIA RMBH, 2009).  

Representa em torno de 40% da economia e 25% da população do estado, sendo considerada, 

portanto, o centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais.   
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METODOLOGIA 

As amostras de água foram coletadas nos mananciais de abastecimento e após o 

tratamento em 6 ETAs da Região Metropolitana de Belo Horizonte nos meses de setembro e 

outubro de 2016. A Tabela 1 apresenta a caracterização das ETAs estudadas em termos de 

vazão de operação e tipo de tratamento. 

Tabela 1 - Descrição das ETAs avaliadas quanto a ocorrência de fármacos. 

ETA Vazão média de operação5 (L/s) Tipo de Tratamento 

ETA 1 5.000 Convencional Completo¹ 

ETA 2 300 Filtração direta² 

ETA 3 700 Convencional Completo³ 

ETA 4 6.500-7.500 Convencional Completo¹ 

ETA 5 550 Convencional Completo¹ 

ETA 6 110 Desinfecção4 
¹ Etapas: Pré-oxidação, Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, Fluoretação, Desinfecção e 

Estabilização. ² Etapas: Pré-oxidação, Coagulação, Filtração direta, Fluoretação, Estabilização e Desinfecção.  

³ Etapas: Pré-oxidação, Coagulação, Floculação, Flotação, Filtração, Fluoretação, Estabilização e Desinfecção. 
4 Etapas: Desinfecção, Fluoretação e Correção de pH. 5 Dados de agosto de 2016  

 

Para o monitoramento dos fármacos, as amostras foram coletadas em frasco âmbar que 

foram imediatamente refrigeradas até chegada ao laboratório onde foram filtradas em 

membranas de Nylon/PVDF hidrofílico de 0.45μm. A coleta, preservação e a caracterização 

físico-química das amostras foram efetuadas conforme instruções da versão mais recente do 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).  

Para a extração em fase sólida (SPE) foram utilizados cartuchos C18 condicionados 

com 5 mL de metanol e 5 mL de água. Em seguida, alíquotas de 1L de cada amostra, 

previamente filtrada, foram passadas através dos cartuchos para concentração dos analitos de 

interesse. A extração foi realizada em duas fases distintas sendo a primeira fase sem ajuste de 

pH para extração dos compostos de caráter neutro ou básico e a segunda fase em pH 2 para 

extração dos composto de caráter ácido. Para esta etapa foi utilizada uma solução de H2SO4 

(5%) para acerto do pH. 

A concentração dos analitos foi realizada utilizando um fluxo constante de 5mL/min 

de amostra. Após passagem total da amostra pelo cartucho a bomba de vácuo permaneceu em 

funcionamento por, aproximadamente, 20 minutos para retirada total da umidade. Após a 

extração dos fármacos foi realizada a eluição dos cartuchos utilizando 2x4 mL de metanol. 

Todo procedimento de eluição aconteceu de forma padronizada utilizando equipamento 

Aspec Gilson GX-271 Liquid Handler que proporcionou fluxo constante de eluente durante 
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todo o experimento. Os extratos finais foram enviados para identificação dos fármacos por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa. 

A identificação dos fármacos foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu 

na infusão direta das amostras para explorar os possíveis compostos presentes na mesma. Essa 

etapa visou otimizar o processo de compra dos padrões analíticos. Na segunda etapa, que 

ainda será realizada, ocorrerá a confirmação e quantificação cromatográfica dos compostos. 

Nas duas etapas será utilizado o equipamento HPLC marca Shimadzu, modelo Prominence 

DGU/20A3, acoplado ao espectrômetro de massas micrOTOF-QII, marca Bruker. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta os fármacos que foram identificados na primeira etapa do 

trabalho na água bruta e na água tratada das ETAs avaliadas na RMBH. Esse é um resultado 

preliminar que será confirmado a partir da compra dos padrões analíticos e utilização do 

HPLC. 

Tabela 2 – Fármacos analisados nas amostras e sua ocorrência nas amostras de água 

bruta e tratada da RMBH. 

Grupo terapêutico Fármaco CAS Massa Molar 

Ocorrência nas 

ETAs 

Água 

Bruta 

Água 

Tratada 

Analgésicos e anti-

inflamatórios 

Ácido 

Acetilsalicílico 
83905-01-5  180,04 

 1,2,3,4 1 

Ácido 

Mefenâmico 
61-68-7  241,10 

1,2,3,4,5 3 

Diclofenaco 15307-86-5 295,01 - - 

Lorazepan 846-49-1 320,01 - - 

Naproxeno 22204-53-1 230,09 1,2,3 2,3 

Paracetamol   103-90-2 151,06 4 - 

Antibióticos 

macrolídeos 

Azitromicina 83905-01-5  748,50 4,5 4,5 

Espiramicina 8025-81-8 842,51 - - 

Josamicina 846-49-1 827,46 - - 

Tilosina 1401-69-0 915,51 - - 

Antibióticos tetraciclina 

Clortetraciclina 57-62-5 478,11 - - 

Oxitetraciclina   79-57-2 460,14 1,2,3,4 2,3,4 

Tetraciclina 60-54-8 444,15 2,3,4,5 3,4 

Outros Antibióticos 

Cloranfenicol 56-75-7 322,01 - - 

Metronidazol 443-48-1 171,06 1,3,5 - 

Nifuroxazida 965-52-6 275,05 - - 

 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi?term=83905-01-5&rn=1
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?term=61-68-7&rn=1
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi?term=83905-01-5&rn=1
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Conforme pode ser observado, nenhum fármaco foi detectado na água do manancial e 

na água tratada da ETA 6. Esse resultado era esperado considerando a qualidade da água do 

manancial, que necessita apenas da etapa de desinfecção para ser distribuída a população. Em 

relação às outras ETAs avaliadas, a etapa de quantificação dos fármacos será fundamental 

para avaliar melhor essas diferenças, podendo relacioná-las com o grau de impacto antrópico 

do manancial de captação. 

A maioria dos compostos identificados nesse trabalho foram confirmados por outros 

autores em estudos que avaliaram a ocorrência de fármacos em ambientes aquáticos em 

diversas partes do mundo (KLEYWEGT et al., 2011; BENOTTI et al., 2009; MADUREIRA 

et al., 2010; VULLIET et al., 2011; HOUTMAN et al., 2014).  

Alguns dos compostos encontrados na água bruta também foram identificados na água 

tratada, demonstrando que pelo menos parte dos mesmos permanece intacta após o tratamento 

convencional. Esse resultado já havia sido reportado por HUERTA-FONTELA et al., 2011, 

que, ao avaliar a remoção dos fármacos em diferentes etapas do tratamento, concluiu que as 

etapas de coagulação, floculação e filtração possuem baixa eficiência na remoção desses 

compostos. Os autores reportaram ainda que a etapa de cloração foi capaz de remover alguns 

dos fármacos analisados na ocasião.  

CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares desse estudo indicaram a possível presença de fármacos 

na água superficial dos mananciais de captação e na água tratada de ETAs da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, demonstrando a possível ineficiência do tratamento 

aplicado na remoção dos mesmos e a necessidade de se considerar outros tipos de tratamento. 

Outros testes serão realizados para confirmar e quantificar os compostos apresentados. 
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