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Introdução 
A presença de produtos farmacêuticos e  
interferentes endócrinos em águas superficiais 
levanta preocupação sobre o comportamento e  
destino de tais compostos durante tratamento 
convencional de água. É sabido que mesmo com a 
capacidade limitada de remoção desses compostos 
pelos processos de tratamento de água tradicionais, 
a tecnologia mais utilizada, no Brasil é o sistema 
convencional, que contempla etapas de coagulação, 
floculação, sedimentação, filtração e desinfecção. 
Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo 
de avaliar a remoção de compostos orgânicos de 
origem antropogênica tais como a amoxicilina, 
cafeína, 4-nonilfenol, bisfenol A e 17α-etinilestradiol 
durante o tratamento de água em escala laboratorial 
por meio de ensaios de jarros (Jartest). O jartest 
permite estabelecer parâmetros operacionais das 
estações de tratamento de água, pois corresponde 
à todas as etapas do tratamento convenncional. 

Resultados e Discussão 
Os  jartest  foram realizados com solução aquosa de 
ácidos húmicos (20 mg.L-1), que constituem os 
principais componentes da matéria orgânica 
presente em água doce natural. Os parâmetros 
operacionais otimizados foram: concentração de 
oxidante (1-10 ppm de Cl-), tempo de pré-oxidação 
(5-30 min), concentração de coagulante (10-100 
mg.L-1 de FeSO4) e pH ótimo de coagulação (3-8). 
Levou-se em conta ainda, como limitante para a 
concentração do oxidante, a concentração máxima 
de cloro residual permitida na água para consumo 
humano de 2 mg.L-1. A avaliação de redução da 
turbidez, cor e absorção em λ 254 nm mostrou que 
reduções significativas ou abaixo dos valores 
estabelecidos na legislação1 somente são obtidos 
após todas as etapas de tratamento utilizando-se as 
seguintes condições: pré-oxidação com 1 ppm de 
Cl-(na forma de NaClO) durante 10 min, 23 mg.L-1 
de coagulante e pH ótimo de coagulação entre 5-6. 
Para avaliação da remoção, os jarros contendo 

solução de ácido húmico foram fortificados com 
soluções dos compostos de interesse em 
concentração final de 2,5 mg.L-1 e submetidos aos 
parâmetros operacionais otimizados. A remoção dos 
compostos orgânicos foi avaliada pela redução das 
áreas dos picos cromatográficos obtidos antes e 
depois de cada ensaio. Os compostos foram 
detectados por LC/UV/ ESI-MS. Em todos os 
ensaios a cor final das amostras ficou abaixo da 
faixa de detecção do equipamento que era de 5 mg 
Pt-Co/L. Observa-se que a etapa crítica do 
tratamento é a fase de coagulação-floculação. 
Devido as características hidrofóbicas dos 
interferentes endócrinos, sua remoção ocorre 
preferencialmente nessa etapa, enquanto a cafeína 
e amoxicilina seriam preferencialmente removidas 
durante a fase de oxidação. 

Conclusões 
Os resultados mostram que apesar de haver 

redução significativa de cor e turbidez  resultando 
em uma água que se enquadre no padrão de 
potabilidade1 estabelecido no Brasil, o tratamento 
empregado não é totalmente eficaz tanto para a 
remoção de compostos polares (amoxicilina e 
cafeína) quanto na remoção de compostos de baixa 
polaridade (interferentes endócrinos). Tal fato, 
aponta para a necessidade de se monitorar as 
concentrações dessas substâncias nos mananciais 
utilizados para abastecimento público já que são 
potencialmente tóxicas mesmo em baixas 
concentrações e necessitam de condições especiais 
de tratamento para que sejam completamente 
removidas.  
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