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RESUMO 

 
 

Os ambientes fluviais são, desde os primórdios da civilização humana, centrais e essenciais 

ao desenvolvimento da sociedade. Por outro lado, as ações tomadas que levaram a esse 

desenvolvimento trouxeram consigo impactos, muitas vezes negativos e indesejados, sobre o 

ambiente aquáticos, prejudicando muitas de suas funções desejáveis, como por exemplo a 

qualidade do abastecimento público de água. Nesse contexto a medicina, e consigo os 

medicamentos, evoluem do tratamento com extratos naturais a terapias complexas com uso de 

drogas sintetizadas, com destaque para os antibióticos. Essa classe de medicamento, desenvolvida 

a uma elevada capacidade antimicrobiana, tem impacto de sua presença nos meios naturais ainda 

não muito bem compreendido, mas potencialmente muito danoso. 

 

Buscando abordar essa questão, essa pesquisa procurou entender a partição de antibióticos 

de amplo uso no Brasil em distintos compartimentos do ambiente fluvial do rio Caratinga – MG. 

Inicialmente foi realizada uma avaliação de dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados (SNGPC) a respeito da dispensação de antibióticos no país. A partir dessa 

análise foram determinadas as classes de antibiótico de maior consumo no país, sendo elas: 

Amoxilina (AMX - 43,19%), Cefalexina (CEF – 20,86%), Azitromicina (AZI – 20,36%), 

Sulfametoxazol – SMX e Trimetoprima – TMP (4,43%) e Tetraciclina (TET – 3,85%), os 

dispensação dos demais antimicrobianos correspondeu a 2,87% (CLA, ERI, CIP e LEV). 

 

Determinadas essas substâncias, foi realizado um planejamento amostral considerando o 

modelo o RCC (River Continuum Concept) além da espacialização dos principais centros urbanos 

da bacia. Analisadas as amostras de águas superficiais e água intersticial, foi constata a presença 

de antibióticos em 100% das amostras coletadas. As amostras de águas superficiais apresentaram 

maior quantidade de detecções de antibióticos. As principais substancias detectadas foram: SMX, 

TET, CEF e AZI. 

 

Palavras-chave: antimicrobianos, ecossistema fluvial, partição, dispensação de antibióticos 



 

ABSTRACT 

 
 

Riverine environments are, since the beginning of civilization, essential and central to society 

development. By the other hand, the same actions taken to get to such development, brought 

impacts, many times negative and undesired, over the aquatic environment, prejudicing different 

desirable functions of such resource, e.g. public water supply quality. On this context medicine, 

and along with it drugs, evolves from treatments based on natural extracts to complex therapies 

with use of synthetic drugs, with highlights to antibiotics. This class of medicament, developed to 

a powerful antimicrobial capacity, does not have the impacts caused by its presence on the 

environment well understood, but likely to be damaging. 

 

Aiming this question, this research tried to understood the partitioning of antibiotics of broad 

use in Brazil between different riverine compartments of Caratinga river – Minas Gerais State 

(MG). Firstly an evaluation of antimicrobial consumption in the country was carried out by 

analyzing data from the Controlled Products Management National System (SNGPC). From such 

study, the antibiotic’s classes most used in the MG were determined, being them: Amoxicillin 

(AMX – 43,19%), Cephalexin (CEF – 20,86%), Azithromycin (AZI – 20,36%), Sulfamethoxazole 

(SMX) and Trimethoprim (TMP) – 4,43% and Tetracycline (TET – 3,85%), the other classes 

corresponded to 2,87% of total dispensation (Clarithromycin – CLA, Erythromycin – ERI, 

Ciprofloxacin - CIP and Levofloxacin – LEV). 

 

With the most consumed antibiotics determined, a sampling plan was designed considering 

the RCC (River Continuum Concept) as well as the spatialization of the main urban areas of the 

watershed. Antibiotics were detected on 100% of the samples, implying in river high contamination 

by such substances. The results indicates that surface waters are more impacted then pore waters, 

indicating higher exposition to antibiotics. Being the most detected substances were SMX, TET, 

CEF and AZI. 

 

Keywords: antimicrobials, riverine ecosystem, partitioning, antibiotics dispensation 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: destacado em vermelho o anel ß-Lactâmicos; 1) estrutura genérica de Penicilinas; 

2) estrutura genérica de Cefalosporinas ......................................................................................... 21 

Figura 2: distribuição dos fármacos entre a fase aquosa e os sólidos suspensos em amostra 

de água de rios. ............................................................................................................................... 27 

Figura 3: Proposição da relação entre tamanho do rio e mudança progressiva nos atributos 

funcionais e estruturais da comunidade lótica ................................................................................ 31 

Figura 4: Esquema do princípio de funcionamento do AF4 ................................................. 34 

Figura 5: Principais regiões de drenagem da UPGRH DO5 ................................................. 42 

Figura 6: UPGRH DO5 e os municípios inseridos na mesma .............................................. 43 

Figura 7: Consumo de antibióticos em Minas Gerais, por classe e por ano de 2013 a 201655 

Figura 8: Adequação do saneamento nos domicílios e população por municipalidade na 

UPGRH .......................................................................................................................................... 56 

Figura 9: PCA dos dados das municipalidades da região de estudo ..................................... 57 

Figura 10: Limite da bacia hidrográfica do rio Caratinga, sedes municipais e pontos de 

amostragem .................................................................................................................................... 58 

Figura 11: Espectro médio de excitação e emissão máximas das amostras líquidas. ........... 60 

Figura 12: Diâmetro médio do material dissolvido determinado pelo Zetasizer .................. 61 

Figura 13: Resposta do sistema de detecção acoplado ao AF4 após injeção de amostras bruta. 

........................................................................................................................................................62 

Figura 14: Resposta do sistema de detecção acoplado ao AF4 após injeção de amostras 

concentradas por evaporação. ........................................................................................................ 62 

Figura 15: Sinal do detector de MALS para amostra bruta analisada diretamente em cubeta 

inserida no detector. ....................................................................................................................... 63 

Figura 16: Sinal do detector MALS durante leitura do fluxo de saída do sistema de AF4 

quando injetada amostra bruta e amostra bruta concentrada .......................................................... 63 

Figura 17: Antibióticos detectados nas amostras de água superficial (L) ............................. 65 

Figura 18: Antibióticos detectados nas amostras de água intersticial (LI) ........................... 65 

Figura 19: Consumo de antibióticos em Minas Gerais entre os anos de 2013 e 2016 .......... 67 



 

Figura 20: Percentil da detecção dos antibióticos analisados em relação ao total de detecções 

nas amostras de água superficial .................................................................................................... 69 

Figura 21: Percentil da detecção dos antibióticos analisados em relação ao total de detecções 

nas amostras de água intersticial .................................................................................................... 69 

Figura 22: Total de substâncias detectadas nas amostras de água superficial ...................... 71 

Figura 23: Total de substâncias detectadas nas amostras de água intersticial ...................... 72 

Figura 24: Análise de correlação entre os parâmetros de qualidade da água analisados em 

campo e a detecção de antibióticos. ............................................................................................... 73 

Figura 25: Análise de componentes principais entre parâmetros de qualidade da água 

analisados e a detecção de antibióticos nas amostras de água superficial. ..................................... 75 

Figura 26: Análise de componentes principais entre parâmetros de qualidade da água 

analisados e a detecção de antibióticos nas amostras de água intersticial. ..................................... 76 



 

LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1: métodos analíticos utilizados na determinação de microcontaminantes em matrizes 

ambientais ....................................................................................................................................... 36 

Tabela 2: métodos analíticos utilizados na determinação de microcontaminantes em matrizes 

ambientais (continuação) ................................................................................................................ 37 

Tabela 3: Bases de dados utilizadas na elaboração do material cartográfico ....................... 47 

Tabela 4: Condições analíticas do Espectrômetro de Massas ............................................... 52 

Tabela 5: Condições cromatográficas adotadas .................................................................... 53 

Tabela 6: Municipios que compõe a UPGRH DO5 com ID utilizado na PCA .................... 56 

Tabela 7: Parâmetros ambientais considerados em cada ponto amostral ............................. 64 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 16 

2.1 Objetivo Geral ...................................................................................................... 16 

2.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 16 

3 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................... 17 

3.1 Microcontaminantes de Preocupação Emergente ................................................. 17 

3.2 Fármacos ............................................................................................................... 18 

3.2.1 Antibióticos ou Agentes Antimicrobianos? ...................................................... 19 

3.3 Presença de Antibióticos nas Matrizes Ambientais .............................................. 25 

3.4 Conceitos de Ecologia Fluvial .............................................................................. 29 

3.5 Métodos Analíticos Necessários a Condução da Pesquisa ................................... 32 

3.5.1 Fracionamento do material orgânico no meio líquido ...................................... 32 

3.5.2 Extração de MPEs em Fase Líquida com Partição em Baixa Temperatura (EFL- 

PBT)  ......................................................................................................................................34 

3.5.3 Isolamento e detecção ....................................................................................... 36 

3.5.4 Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas (CL-EM) ......... 37 

3.6 Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga – Minas Gerais ............... 40 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................ 46 

4.1 Padrão de consumo de antibióticos no Brasil ....................................................... 46 

4.2 Dados secundários da DO5 - rio Caratinga .......................................................... 46 

4.3 Elaboração de cartas e mapas temáticos da bacia hidrográfica ............................ 47 

4.4 Determinação dos pontos de amostragem ............................................................ 47 

4.5 Coleta e armazenamento de amostras ................................................................... 48 



 

4.5.1 Recipientes de armazenamento das amostras e procedimento de limpeza ....... 48 

4.5.2 Amostragem de água superficial ....................................................................... 49 

4.5.3 Amostragem de sedimento ................................................................................ 49 

4.5.4 Amostragem de água intersticial ....................................................................... 49 

4.6 Caracterização das amostras ................................................................................. 49 

4.6.1 Água superficial ................................................................................................ 49 

4.6.2 Caracterização da água intersticial .................................................................... 50 

4.7 Extração com Partição em Baixa Temperatura (EPBT) ....................................... 51 

4.8 Cromatografia líquida e Espectrometria de Massas ............................................. 52 

5 RESULTADOS ........................................................................................................... 54 

5.1 Uso e padrão de uso de fármacos no Brasil .......................................................... 54 

5.2 Dados socioeconômicos e de saneamento secundários ........................................ 55 

5.3 Mapa temático da bacia hidrográfica .................................................................... 58 

5.4 Plano de amostragem ............................................................................................ 59 

5.5 Espectroscopia ...................................................................................................... 60 

5.6 Análise morfológica dos sólidos presentes nas amostras líquidas ....................... 61 

5.7 Parâmetros ambientais analisados ........................................................................ 64 

5.8 Detecção de antibióticos ....................................................................................... 65 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................................... 66 

6.1 Consumo de antibióticos no Brasil ....................................................................... 66 

6.2 Análise morfológica dos sólidos dissolvidos ........................................................ 67 

6.3 Presença de antibióticos no rio Caratinga - MG ................................................... 68 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 78 

8 TRABALHOS FUTUROS .......................................................................................... 82 

9 REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 83 



13  

1 INTRODUÇÃO 
 

 

“The art and science of asking questions is 

the source of all knowledge.” (Thomas Berger) 

 

Em nenhum outro momento da história o homem viveu tanto tempo, ou teve acesso a tantos 

recursos, quanto nos dias de hoje. Em alguns lugares do globo a expectativa de vida passou de 

menos de 45 anos em 1950 para mais de 80 atualmente (Suzman e Beard 2011). As vitórias contra 

doenças parasitárias, infecciosas e males agudos despontam entre os triunfos dos projetos de saúde 

pública, como acesso ao saneamento básico; e da medicina moderna, por exemplo, a descoberta e 

o desenvolvimento dos antibióticos. Além da expectativa de vida, o aumento do acesso à educação, 

alimento e a bens de consumo e a redução da pobreza alcançam níveis históricos (United Nations 

Development Programme 2014). Em outras palavras: vive-se mais e melhor. 

 

Por outro lado, a fim de sustentar a atual população e seu estilo de vida, faz-se necessária 

uma miríade de compostos químicos, tanto naturais quanto sintetizados pelo homem. Fertilizantes 

e agrotóxicos são essenciais para a manutenção de altos níveis de produção agrícola. Plásticos e 

plastificantes são insumos essenciais nos mais diversos setores da indústria. Medicamentos, 

produtos de higiene pessoal e cosméticos constituem conglomerados bilionários na economia; e 

assim por diante. Em números, de acordo com a agência de proteção do meio ambiente norte 

americana (Environmental Protection Agency – EPA), mais de 84 mil substâncias químicas 

estavam no mercado em 2014 no país (Institue of Medicine 2014). As consequências de um uso, 

por vezes, exacerbado começam a ser notadas na década de 1970 com a publicação do livro 

Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. O lançamento indiscriminado de substâncias 

aparentemente inofensivas na natureza trazia, na verdade, graves consequências (World Health 

Organization - WHO 2016b; Huber et al. 2016). O homem passa a seu elevado potencial de impacto 

sobre o meio ambiente, segue-se uma era de criação e constante evolução de diretrizes ambientais, 

a qual ainda vivemos. 

 

De fato, quando se considera o quanto doenças e condições precárias de saúde poderiam ser 

prevenidas se houvesse foco nos riscos de exposição ambiental, muito mais atenção seria dada a 

aprovação de políticas, estratégias e programas para diminuição desses fatores de risco. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 23% das mortes globais e 26% das mortes entre 
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crianças com menos de 5 anos de idade são relacionadas a fatores ambientais causados pelo homem 

(WHO 2016a). Tal cenário atraiu inequivocamente a atenção da comunidade científica, a 

relevância dos impactos causados pela entrada de produtos químicos no meio ambiente associado 

ao desenvolvimento de técnicas analíticas mais precisas leva então a cunhagem do termo: 

microcontaminantes de preocupação emergente (MPEs). Sendo esses quaisquer substâncias 

químicas de ocorrência sintética ou natural ou qualquer microrganismo em concentrações 

diminutas e que não é normalmente monitorado no ambiente, mas que causa, ou seja suspeito de 

causar, efeitos adversos à saúde humana e/ou do ecossistema (Lagesson et al. 2016; Gavrilescu et 

al. 2015; Kaphingst, Persky, and Lachance 2010). 

 

Dentre as diferentes classes dos MPEs, considerável atenção tem sido dada aos fármacos nas 

últimas décadas. Essas substâncias têm seus mecanismos de ação bem definidos quando 

considerada a terapia alvo, no entanto, a exposição não intencional do meio ambiente a esses 

compostos e suas misturas tem efeitos ainda desconhecidos (Zenker et al. 2014). Dentre os 

compartimentos ambientais contaminados, o meio aquático é inequivocamente o mais afetado. 

Diversas pesquisas já apontam a presença destas substâncias em águas superficiais e subterrâneas, 

além dos sedimentos, em todo o globo assim como a possível correlação da presença dos mesmos 

com alguns efeitos deletérios. Dentre os impactos sobre o meio ambiente, o aumento da quantidade 

de agentes patogênicos resistentes causa expressiva preocupação sendo relacionado a 

concentrações subterapêuticas de antibióticos (Białk-Bielinska et al. 2016). 

 

O entendimento do comportamento de distribuição de contaminantes nos diversos 

compartimentos do meio aquático é extremamente importante, já em 1994 Shelton e Larry trazem 

a noção de que elementos traço e compostos orgânicos hidrofóbicos (pesticidas) tendem a se 

acumular no material mais fino depositado em leitos de rios. Compreender esse particionamento 

pode fornecer informações cruciais, como a mobilidade dos agentes poluentes, os nichos ecológicas 

mais expostos e o risco de contaminação de águas utilizadas para os mais diversos fins, como o 

abastecimento humano (Carvalho e Santos 2016; Bergman et al. 2012; Kümmerer 2009b). 

 

Embora pesticidas tenham propriedades de mobilidade ambiental bem definidas, o mesmo 

não pode ser afirmado para os fármacos. A composição e natureza de tais substâncias é distinta de 

outros contaminantes orgânicos e sua partição ainda pouco ou nada entendida. No Brasil, pesquisas 

relacionados à presença e distribuição destas substâncias nos recursos hídricos são ainda mais 
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incipientes. O Rio Doce, por exemplo, um dos principais mananciais hídricos de Minas Gerais, 

apresenta escassas publicações na temática (Quaresma 2014). Além disso, os principais cursos 

d´água da bacia hidrográfica são retrato de uma premente realidade brasileira, o lançamento de 

esgotos urbanos in natura, principal fonte de fármacos nas águas superficiais (Consórcio 

ECOPLAN - LUME 2010b; Ort et al. 2010). Estas características fazem do Rio Doce um local 

propício para o desenvolvimento de pesquisas na área. 

 

Dentre as sub-bacias hidrográficas do Rio Doce, a do rio Caratinga, localizada na porção 

leste do estado, apresenta elevadas taxas de crescimento populacional urbano alinhada a condições 

inadequadas de saneamento em mais da metade dos seus municípios, sintomas de uma significativa 

exposição do manancial a MPEs (IBGE 2016; Wennmalm e Gunnarsson 2009). Até onde o 

levantamento bibliográfico deste projeto foi realizado, não há literatura científica à cerca da 

temática tratada nessa pesquisa na região que é foco deste estudo. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

"Be stubborn about your goals, and flexible 

about your methods." – Unknown Author 

 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho foi entender a partição de antibióticos de amplo uso nacional 

em distintos compartimentos aquáticos, a fim de inferir sobre sua acumulação bem como meio de 

maior exposição da biota. Para tanto, foi analisada a presença dos mesmos em dois diferentes 

compartimentos do ambiente aquático do rio Caratinga – MG; respectivamente as águas 

superficiais e as águas intersticiais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

A fim de alcançar este objetivo, as seguintes etapas foram necessárias: 

 
• Determinação dos antibióticos de amplo uso no território nacional brasileiro; 

• Determinação de pontos amostrais ao longo da bacia hidrográfica do rio Caratinga para 

entender os padrões de distribuição dos antibióticos ao longo do rio e sua persistência após pontos 

de contaminação, como centros urbanos; 

• Elaboração dos procedimentos analíticos para a identificação dos compostos desejados nas 

amostras; 

• Avaliação do comportamento de partição dos compostos de interesse entre as duas frações 

ambientais estudadas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

“Antimicrobial resistance (AMR) threatens the effective 

prevention and treatment of an ever-increasing range of infections 

caused by bacteria, parasites, viruses and fungi. A post-antibiotic 

era – in which common infections and minor injuries can kill – far 

from being an apocalyptic fantasy, is instead a very real possibility 

for the 21st Century” (WHO 2014). 

 

Até este momento a dissertação oferece um contato genérico com as ideias exploradas ao 

longo da pesquisa. O presente capítulo objetiva aprofundar-se nos conceitos centrais das ideias 

abordadas. Inicia-se com um breve histórico do assunto; trata-se então da questão dos antibióticos 

e sua presença nas matrizes ambientais; na sequência são abordadas as técnicas analíticas utilizadas 

na pesquisa; e por fim apresenta-se a área de estudo. 

 

3.1 Microcontaminantes de Preocupação Emergente 

A atual produção e o consumo de produtos quimicamente sintetizados têm sido associados a 

uma crescente poluição ambiental e diferentes desafios na área da saúde. Este aumento nos níveis 

de poluição ambiental, que atraiu considerável atenção cientifica, não pode ser atribuído 

exclusivamente as atividades industriais e/ou as mudanças climáticas. Outras atividades 

antropogênicas como mineração, agricultura, atividades domésticas e urbanização também 

contribuem significantemente para piores índices ambientais e comprometem a sustentabilidade 

dos recursos hídricos. Desta forma, a poluição a nível global do ciclo hidrológico por 

contaminantes orgânicos persistentes ainda mantem-se um dos maiores desafios do século 21. Com 

os avanços das técnicas analíticas uma diversidade de compostos anteriormente não detectados nas 

complexas matrizes ambientais têm sido identificados e quantificados em baixos níveis de 

concentração (nano e micro grama em países desenvolvidos e até miligrama em países em 

desenvolvimento). Este grupo de substâncias tem sido denominado microcontaminantes de 

preocupação emergente (Tijani et al. 2016; Białk-Bielinska et al. 2016; Zenker et al. 2014). 

 

Enquanto legislações e estudos sobre a qualidade das águas têm sido tradicionalmente 

focados em nutrientes, bactérias, metais pesados e poluentes prioritários, como pesticidas, 
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pesquisas recentes têm revelado a ocorrência de centenas de outros contaminantes orgânicos em 

águas residuais e superficiais. Esses contaminantes são os mais diversos, compostos 

representativos incluem hormônios, surfactantes, desreguladores endócrinos, fármacos de uso 

humano e veterinário, mídia de contraste de raio-X, pesticidas e metabólitos, subprodutos de 

desinfecção, cianotoxinas e compostos aromatizantes e flavorizantes. Nem todas estas substâncias 

são fruto da sociedade contemporânea, sendo despejadas a décadas no ambiente, no entanto seus 

efeitos deletérios ou as técnicas necessárias para sua detecção foram descobertos e desenvolvidos 

há pouco tempo. Ainda, os altos volumes que tais compostos são lançados na natureza fazem com 

que mesmo substâncias químicas não persistentes no meio ambiente possam ter um efeito negativo, 

uma vez que suas altas taxas de transformação e remoção podem ser superadas por uma igualmente 

alta taxa de introdução (Pal et al. 2014; Meffe e de Bustamante 2014). 

 

Dentre os MPEs os fármacos são um amplo grupo de compostos desenvolvidos para prevenir, 

curar ou tratar doenças e melhorar a saúde. Essas substâncias têm sido amplamente consumidas em 

todo o globo, e mesmo que os efeitos de seu consumo sejam investigados através de estudos 

toxicológicos e de segurança, os potenciais impactos no meio ambiente advindos de sua produção 

e despejo não são bem compreendidos e tem recentemente atraído o interesse de diversas pesquisas 

(Silva et al. 2011). 

 

Muitos outros autores tratam da temática dos microcontaminantes emergentes, como 

Berendonk (2015), Li (2014), Fent (2006), Sarmah (2006) e Hirsch (1999). Em meio ao histórico 

que o tema já acumula, nota-se a adoção de termos e definições diferentes, sendo 

microcontaminantes de preocupação emergente o mais amplamente aceito, uma vez que denota sua 

presença e um efeito deletério sob investigação, não comprovado. Apesar de pequenas divergências 

inerentes ao universo da pesquisa, é evidente a emergência do tema. Dentre os diversos fármacos 

que são estudados, os antibióticos atraem uma especial atenção, principalmente devida à hipótese 

de que a sua presença nos meios naturais pode ter diversos efeitos deletérios tanto ao meio ambiente 

quanto a saúde humana, como a possível influência sobre o aumento no número de microrganismos 

patogênicos resistentes. 

 

3.2 Fármacos 

Fármacos são cruciais à medicina moderna e a produção das substâncias ativas dos cerca de 

4.000 compostos  farmacológicos prescritos  no mundo está na casa das  centenas  de milhares de 
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toneladas por ano. As mesmas razões que conferem importância aos medicamentos no tratamento 

e prevenção de doenças, também são o motivo de preocupação quando da sua presença no meio 

ambiente, uma vez que os potenciais impactos causados por essas substâncias, isoladamente e/ou 

de forma sinérgica, ainda são pouco entendidos. Desta forma, tanto o volume de produção quanto 

a ampla distribuição espacial de seu uso explicam a presença de tais substâncias nas mais diversas 

matrizes ambientais, tornado os agentes farmacológicos um problema ambiental de preocupação 

emergente (Küster e Adler 2014; Weber et al. 2014). 

 

Mais de seiscentos compostos farmacológicos ativos já foram encontrados em 

compartimentos ambientais. Efeitos de toxicidade aguda para 150 fármacos e crônica para outros 

65, já são descritos na literatura. Das diversas classes de compostos utilizados durante terapias, os 

estudos têm focado principalmente em hormônios, antibióticos, analgésicos e antidepressivos. 

Dentre esses, os antibióticos são sensivelmente expressivos, já que podem estar relacionado ao 

aumento da resistência de organismos a tratamentos convencionais (Ebele, Abou-Elwafa Abdallah 

e Harrad 2017; Daughton 2016). Considerando então a preocupação com estes compostos nos meio 

aquáticos, devido aos potenciais efeitos deletérios, esta pesquisa procurou abordar 9 antibióticos 

de diferentes classes terapêuticas. A seguir são apresentadas algumas características gerais das 

classes bem como dos compostos escolhidos para o estudo. 

 

3.2.1 Antibióticos ou Agentes Antimicrobianos? 

A palavra antimicrobiano deriva do grego anti – contra, micro – pequeno e bios – vida e 

refere-se a qualquer agente que atue contra microrganismos. Há de se distinguir do termo 

antibiótico, o qual se refere a substâncias produzidas por microrganismos que atuam contra 

microrganismos, definição que não inclui uma grande gama de medicamentos produzidos de forma 

sintética, semissintética ou a partir de substratos vegetais. No entanto, devido o correr do termo na 

literatura, este texto também se utiliza da palavra antibiótico para designar as substâncias estudas. 

Os antimicrobianos podem ser classificados de diversas formas, sendo as principais pelo seu 

espectro de atuação, pelo efeito no microrganismo e pelo mecanismo de ação. Neste estudo será 

abordada a classificação do ponto de vista químico, apresentando algumas classes de antibióticos 

amplamente utilizados. Esta classificação refere-se às funções orgânicas presentes nas estruturas 

químicas dos compostos, permitindo um melhor direcionamento rumo às propriedades de interação 

de tais substâncias com as matrizes ambientais analisadas. 
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Existem diversas classes de antibióticos disponíveis no mercado, o perfil de utilização, com 

relação ao acesso, classe de medicamento e período de maior consumo são influenciados por 

diversos fatores que variam de acordo com a região do globo. Podemos destacar condições 

econômicas, acesso ao medicamento (disponibilidade ou legalidade de acordo com legislação 

nacional ou local) ou ainda a estação do ano mais propensa a disseminação de patologias, como 

gripes e/ou febres transmitidas por vetores mais ativos nos períodos chuvosos (Van Boeckel et al. 

2014). De acordo com o relatório do Centro de Dinâmica de Doenças, Economia e Política 

(CDDEP – “The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy”) o consumo de 

antimicrobianos no Brasil aumentou significativamente nos últimos anos, é concentrado nos meses 

de junho e julho e as principais classes utilizadas, em ordem de decrescente, são Penicilinas, 

Cefalosporinas, Trimetoprimas e combinações, Quinolonas, Macrolídeos e Tetraciclinas (CDDEP 

2015). 

 

Penicilinas e Cefalosporinas 
 

Descobertas em 1928, por Fleming, permanecem até hoje como uma classe de 

antimicrobianos amplamente utilizada. As penicilinas são antibióticos da classe dos ß-Lactâmicos 

e são divididas em: penicilinas naturais ou benzilpenicilinas; aminopenicilinas; penicilinas 

resistentes às penicilinases; e penicilinas de amplo espectro, as quais foram desenvolvidas na 

tentativa de evitar a aquisição de resistência das bactérias (ANVISA 2017b). 

 

As cefalosporinas também são antimicrobianos da classe dos ß-Lactâmicos, originalmente 

derivadas do fungo Cephalosporum acremonium, e são classificadas de acordo com sua geração, 

de primeira a quarta, sendo a ação bactericida apresentada de forma crescente. As cefalosporinas 

são mais resistentes que as penicilinas as ß-lactamases, enzimas que inativam o princípio 

bactericida dos ß-lactâmicos (ANVISA 2017a). 

 

Os ß-Lactâmicos são chamados assim por possuírem em sua estrutura um anel ß-Lactâmico, 

que confere atividade bactericida. Sua classificação é feita de acordo com as características da 

cadeia lateral ao anel. Os ß-lactâmicos são bactericidas e agem na inibição da síntese celular de 

peptidoglicanos, componente essencial a integridade estrutural da parede celular. A Figura 1 mostra 

a estrutura genérica de penicilinas e cefalosporinas. Neste trabalho os compostos amoxilina 

(𝐶16𝐻19𝑁3𝑂5𝑆 ), ampicilina, (𝐶16𝐻19𝑁3𝑂4𝑆 ), cefazolina sódica (𝐶14𝐻13𝑁8𝑁𝑎𝑂4𝑆3) e cefalotina 
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sódica (𝐶16𝐻15𝑁2𝑁𝑎𝑂6𝑆2), foram selecionados para representar estas classes de medicamentos 

(ANVISA 2017d; United States - Department of Health & Human Services 2017b). Na literatura 

são reportados valores médios variando de 10−3 a 9 × 10−3µ𝑔 𝐿−1 (Gros, Rodríguez-Mozaz, e 

Barceló 2013; Khan et al. 2012). Suas estruturas e algumas características são apresentadas a 

seguir. 

 
Figura 1: destacado em vermelho o anel ß-Lactâmicos; 1) estrutura genérica de Penicilinas; 2) estrutura 

genérica de Cefalosporinas 
 

 
Fonte: (ANVISA 2017e; U.S. Department of Health & Human Services 
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Trimetoprimas 
 

As Trimetoprimas atuam na inibição da redução do ácido diidrofólico (ADF) a ácido 

triidrofólico (ATF), este por sua vez é essencial na síntese de DNA do microrganismo. De forma 

geral, as Trimetoprimas são usadas em conjunto com o sulfametoxazol, uma vez que este atua 

também em etapas da síntese do DNA, pretende-se desta forma um efeito sinérgico da combinação 

das substâncias. No quadro abaixo são apresentadas algumas características da trimetoprima 

(𝐶14𝐻18𝑁4𝑂3) (United States - Department of Health & Human Services 2017a). Na literatura são 

reportados valores médios variando de 10−3 a 14 × 10−3µ𝑔 𝐿−1 (Tewari et al. 2013; Tamtam et 

al. 2008; Luo et al. 2010, 2011). 
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Quinolonas 
 

As Quinolonas foram introduzidas na medicina na década de 1960, mas foi na década de 

1980 com a adição de um átomo de flúor a estrutura básica, aumentando o espectro de ação do 

medicamento, que estas passaram a ser amplamente utilizadas. Posteriores formulações 

potencializaram ainda mais a eficácia da droga, sendo a formulação mais utilizada a levofloxacina 

(𝐶18𝐻20𝐹𝑁3𝑂4), escolhida como representante da classe para as análises deste estudo. As 

Quinolonas inibem a atividade da DNA girase, o que leva em última instância a síntese 

descontrolada de RNA mensageiro e proteínas, causando a morte da bactéria (ANVISA 2017c). 

Na literatura são reportados valores médios variando de 12 × 10−3 a 21 µ𝑔 𝐿−1 em águas 

superficiais (faixa mais baixa) e efluentes hospitalares (faixa mais alta) (Xu et al. 2017; Conley et 

al. 2008; Van Doorslaer et al. 2014; Kim et al. 2009). 
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Sulfonamidas 
 

Embora as penicilinas tenham sido a primeira classe de antibióticos descoberta, as 

Sulfonamidas foi a primeira a ser utilizada amplamente, sendo comercializada desde 1935. Esses 
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antimicrobianos atuam na inibição da síntese de compostos essenciais a produção de nucleotídeos 

e DNA, o que, consequentemente, torna o composto um bacteriostático. Para reduzir o risco de 

resistência microbiana, as Sulfonamidas são normalmente administradas conjuntamente a 

Trimetoprimas. Após o consumo, cerca de 20% da droga é excretada sem alteração pela urina e 

50-70% como um derivado acetilado, também através da urina. Neste trabalho será considerado o 

Sulfametoxazol (𝐶10𝐻69𝑁𝑂13). Na literatura são reportados valores médios variando de µ𝑔 𝐿−1 

(Shao et al. 2009; López-Serna, Petrović, e Barceló 2012, 2011; Qiao et al. 2011). 
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Tetraciclinas 
 

A tetraciclina é um antibiótico de ação rápida que atua na inibição da tradução do DNA pelo 

RNA, causando inibição do desenvolvimento celular. A substancia também pode atuar sobre a 

membrana celular, causando lise e consequente morte celular. A biodisponibilidade da tetraciclina 

depende da via de administração. Quando feita administrada via intramuscular a absorção é de 

menos de 40%; via intravenosa 100%; e via oral 60-80%. Após absorvida pelo organismos, sua 

eliminação se dá em elevadas concentrações pelo através da urina e fezes. Tetraciclina 

(𝐶22𝐻24𝑁2𝑂8). 
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3.3 Presença de Antibióticos nas Matrizes Ambientais 

Muitos dos milhares de medicamentos utilizados durante procedimentos terapêuticos, ou 

preventivos, na medicina e na medicina veterinária acabam por alcançar os recursos hídricos. Em 

verdade, as taxas de excreção do fármaco inalterado após o consumo abrangem um amplo espectro, 

mas em média 70% deles são excretados sem modificação. Ainda, em contraste a expectativa 

científica inicial, hospitais e indústrias farmacêuticas não são as principais fontes de contaminação, 

o verdadeiro vilão é o esgoto doméstico (Kümmerer 2009). De Wirth et al. (2004) apud Kümmerer 

(2009) encontrou que o uso de antibióticos em hospitais representa de 5-20% do consumo total 

destas substâncias na Europa. 

 

Além destes compostos alcançarem, quase que invariavelmente, os recursos hídricos, a 

maioria apresenta alguma persistência ambiental. Um sistema de classificação ambiental para 

fármacos proposto na Suécia, demonstrou que 92% das drogas de uso comum não são rapidamente 

biodegradadas, 23% apresenta potencial de bioacumulação e 61% é toxica para organismos 

aquáticos em concentrações abaixo de 1 mg/L. Inclusive, no meio ambiente, onde estas substâncias 

são encontradas em concentrações da ordem de nano e micro grama, já são reportados efeitos sobre 

a saúde humana e silvestre, como feminização de peixes, mudanças comportamentais e sobre as 

atividades reprodutivas (Lagesson et al. 2016; Duan, et al. 2013). 

 

Uma vez dentro do corpo hídrico os fármacos podem permanecer dissolvidos nas águas 

superficiais, associar-se ao material suspenso, coloidal e dissolvido nas porções líquidas do 

ecossistema, ou depositar-se junto ao material sedimentado nos leitos (Tijani et al. 2016; Fairbairn 

et al. 2015; Ebele, Abou-Elwafa Abdallah, e Harrad 2017). Entender o destino destas substâncias 

uma vez que adentram o meio aquático é essencial, pois nos permite determinar padrões de 
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espalhamento, grupos funcionais ecológicos com maior risco de exposição, ou até a potencial 

inutilização do recurso para algum uso específico. 

 

A presença desses compostos em águas superficiais já foi constada em todos os continentes 

povoados do globo. As concentrações médias nesse compartimento, quando detectadas, variam de 

poucas nano-gramas, normalmente em países desenvolvidos, até a faixa de microgramas em países 

com condições mais precárias de saneamento. Dois aspectos preocupantes quando tratamos da 

contaminação das águas superficiais são: o fato de estas serem utilizadas diretamente para diversos 

fins ou com tratamentos dos quais ainda não se compreende bem a interação com essas substâncias; 

e a persistência de substâncias de rápida biodegradação, o que se relaciona a elevados níveis de 

introdução das mesmas no meio (Ebele, Abou-Elwafa Abdallah e Harrad 2017; WHO 2016b; 

Daughton 2016). 

 

Outros destinos possíveis dos fármacos quando nos recursos hídricos são a biodegradação, 

hidrólise, fotodegradação ou partição para a matéria sólida natural como sólidos suspensos e 

sedimentos. Quando presentes no material sólido suspenso ou dissolvido na coluna de água os 

contaminantes alcançam um novo patamar de risco de exposição à biota, já que a ligação a essa 

parcela torno material muito mais biodisponível (Duan et al. 2013; Silva et al. 2011). Diversos 

microrganismos e espécies da fauna macro invertebrada se utilizam dos sólidos suspensos e 

dissolvidos como alimento, como será visto um pouco mais a frente. 

 

Acredita-se que o destino dos fármacos depende de fatores como a lipossolubilidade, 

hidrossolubilidade, funcionalidade química e também condições do ambiente do meio receptor. 

Uma diversidade de comportamentos tem sido encontrada, como mostra a Figura 2 Mesmo que 

pesquisas do comportamento destes compostos na matriz água-sedimento tenham evoluído nos 

últimos anos, os dados disponíveis ainda são poucos e se relacionam a um pequeno grupo de 

substâncias (Al-Khazrajy e Boxall 2016). 
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Figura 2: distribuição dos fármacos entre a fase aquosa e os sólidos suspensos em amostra de água de rios. 
 

 
Fonte: Silva et al. (2011) 

 

Inicialmente os estudos procuraram uma correlação entre o coeficiente de particionamento 

octanol/água (𝐾𝑜𝑤) e a partição dos fármacos entre a fase aquosa e sólida, no entanto os resultados 

não foram satisfatórios, concluindo que este não é um fator determinante ou mesmo adequado para 

essa análise. Mais recentemente tem-se encontrado boas correlações entre essa partição e o 

coeficiente de sorção do carbono orgânico do solo (𝐾𝑜𝑐) (Al-Khazrajy e Boxall 2016; Zenker et al. 

2014; Site 2001). De certa forma era de se esperar uma melhor correlação, já que esse coeficiente 

é aceito é utilizado a décadas em estudos de mobilidade de agrotóxicos em solos e retrata de forma 

mais fidedigna as interações desses compostos com os tipos de material orgânico presente em solos 

(Karickhoff, Brown e Scott 1979). Mesmo sendo um grupo distinto, os fármacos apresentam 

alguma semelhança com os pesticidas, a questão maior nesse sentido é que normalmente não se 

encontra essa informação para compostos farmacológicos. 

 

Quando tratamos dos sólidos suspensos, uma quantidade diminuta de estudos podem ser 

encontrados na literatura. Rüdel et al. (2013) reportou concentrações variando de 0,6 a 34,8 

𝑛𝑔 𝑔−1, já Duan et al. (2013) em um estudo de particionamento conclui do balanço de massa que 

40 a 50 % dos fármacos estudados migraram para essa fase. Uma vez ligado ao material suspenso, 

dois destinos mais amplos são possíveis: a eventual deposição ou o transporte ao longo do canal. 

Quando depositados no fundo esse material se integra aos sedimentos, uma matriz bastante 

relevante devido a suas características. 
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Os sedimentos são reconhecidamente sumidouros e reservatórios de uma variedade de 

contaminantes ambientais, incluindo tanto substâncias de ocorrência natural sujeitas a influências 

antropogênicas (e.g. nutrientes e metais traço) e compostos xenobióticos. No passado concentrou- 

se a atenção no papel dos sedimentos enquanto uma reserva no ciclo biogeoquímico do fósforo e 

enquanto uma fonte deste elemento em lagos eutrofizados. No entanto, em vista da persistência de 

diversos microcontaminantes e seu potencial de bioacumulação, os sedimentos são vistos 

atualmente como uma importante fonte de diversos destes poluentes (Camusso, Galassi e Vignati 

2002). 

 

Embora seja uma matriz relevante, o estudo de compostos em pequenas concentrações nesse 

compartimento do meio aquático é extremamente complicado devido a complexidade da matriz 

(Gilroy et al. 2012; Luo et al. 2011). Um aspecto muito interessante da análise sedimentar é que o 

mesmo representa, por meio de suas camadas de deposição, um histórico da contaminação local, 

ao contrário de amostras de água que ilustram um quadro do momento de coleta. Mesmo assim o 

estudo da matriz tem sido negligenciado e poucos dados estão disponíveis na literatura sobre as 

concentrações de fármacos nessa parcela (Zhou e Broodbank 2014; Mutavdžić Pavlovic et al. 

2012). Luo et al. (2011) reporta valores médios de diferentes fármacos para essa matriz que variam 

de 750 a 14.000 𝑛𝑔 𝐾𝑔−1. 

Um último compartimento interessante no meio aquático é a água intersticial. Essa camada 

que permeia os sedimentos e ocupa uma fina região entre o fundo e a coluna de água acima, atua 

em muitos aspectos como uma membrana, canal, de troca de compostos, substâncias e substratos 

entre os sedimentos e as águas superficiais. O estudo do material contido nessa parcela permite 

tanto entender mais profundamente fenômenos de transporte entre sedimento e águas superficiais, 

quanto a biodisponibilidade dos contaminantes para a biota (Lagesson et al. 2016; Zhu, Cheng, e 

Wang 2014). 

 

O estudo da distribuição de fármacos nesses compartimentos distintos é extremamente 

trabalhoso. Um sítio amostral irá facilmente gerar cinco subamostras que devem ser submetidas 

aos complicados processos de preparação amostral e as caras técnicas utilizadas na detecção dos 

MPEs, o que desencoraja muitos pesquisados. Por outro lado, endereçar a questão de uma maneira 

mais profunda é uma oportunidade ímpar para desenvolver o entendimento sobre o comportamento 
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desses contaminantes no meio aquático. A próxima seção busca apresentar alguns conceitos 

ecológicos relacionados aos sistemas fluviais, de forma a familiarizar o leitor ao assunto. 

 

3.4 Conceitos de Ecologia Fluvial 

Ecossistemas fluviais se distinguem por uma infinidade de características. Águas ricas em 

material orgânico dissolvido apresentam uma cor próxima a de chá preto, enquanto outras, com 

menores teores de constituintes químicos, permanecem límpidas. Teias alimentares podem se 

basear nos materiais alóctones, em regiões com intensa vegetação e pouco disponibilidade de luz, 

ou autóctones, proveniente de biofilmes ricos em algas e micróbios, em localidades pouco 

vegetadas e com mais exposição à luz solar. De forma ampla o sistema fluvial é composto pelo 

canal, os solutos e os sedimentos. As principais propriedades para caracterização são: produção e 

metabolismo globais, eficiência no uso dos nutrientes, diversidade das fontes energéticas e o 

número de espécies e sua teia alimentar (Allan 1995). 

 

Considerando esses compartimentos e características, diversos conceitos sobre ecologia 

fluvial foram desenvolvidos ao longo dos anos, dentre eles o RCC (River Continuum Concept, 

Vannote (1980)), bastante aceito, apresenta como ideia central os seguintes conceitos: “(i) Da 

cabeceira à foz de um rio, as variáveis físicas dentro do sua rede hídrica apresentam um gradiente 

contínuo de condições físicas e (ii) esse gradiente deve eliciar uma série de respostas dentre as 

populações aquáticas, formando um ajuste biótico contínuo e padrões consistentes de entrada, 

transporte, utilização e acumulação de matéria orgânica ao longo do rio” (Thorp, Thoms, e 

Delong 2008). 

 

Baseado nesses princípios os corpos hídricos foram distribuídos em três secções 

consecutivas, de montante para jusante: águas de cabeceira; córregos médios; e grandes rios. As 

águas de cabeceira são fortemente influenciadas por pela vegetação ripária, que contribuí com uma 

quantidade significativa de detrito orgânico alóctone, mas reduz a produção de material orgânico 

autóctone. Nas porções médias há uma transição na origem do material orgânico, provindo aqui de 

forma mais abundante de fontes autóctones e de algum material trazido de montante. 

Aproximando-se da foz dos rios, onde profundidades e turbidez mais elevadas podem limitar a 

produção primária e a influência da vegetação ripária é praticamente nula, as cargas de material 

orgânico finamente particulado de montante tomam papel central (Thorp, Thoms, e Delong 2008; 

Vannote et al. 1980). 
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No entanto, para esta pesquisa, o aspecto mais interessante trazido pelo modelo é o 

entendimento do comportamento morfológico. De acordo com o RCC, a biota nos sistemas fluviais 

reflete as mudanças nos locais e tipos de alimento de acordo com o tamanho do rio, como pode ser 

visto na Figura 3 que mostra a dominância (em biomassa) dos grupos funcionais genéricos de 

trituradores, coletores, raspadores, e predadores. Trituradores utilizam-se do material orgânico 

particulado grosseiro (MOPG, >1 mm); coletores filtram o material transportado ou catam junto ao 

sedimento o material orgânico finamente particulado (MOFP, 50-0,5 µm); e o material orgânico 

dissolvido (MOD, < 0,5 µm) é consumido majoritariamente pela microbiota (Vannote et al. 1980). 

 

Dessa maneira, podemos observar que existe uma forte correlação entre o material orgânico 

particulado e dissolvido e os níveis tróficos mais baixos nos ecossistemas lóticos, que por sua vez 

são a base da cadeia alimentar nos meios aquáticos (Allan 1995). A distribuição de elementos traço 

e contaminantes, como agrotóxicos, nas diferentes parcelas do material orgânico já foi estudada e 

dá indícios a respeito da sua biodisponibilidade, especiação e capacidade de transporte, mesmo 

quando complexados ao material orgânico (Pifer et al. 2011; Dubascoux et al. 2008). 

 

Como mostrado até então, a presença de MPEs nas mais diversas matrizes ambientais é 

conhecida faz algumas décadas e a distribuição nas diferentes fases do material orgânico, como 

particulado e dissolvido, mesmo que ainda não tenha sido endereçada especificamente no caso dos 

fármacos, já é conhecida para outros microcontaminantes. No entanto, como já delineado, para o 

estudo de substâncias em tão baixas concentrações é fundamental o uso técnicas analíticas que 

apresentem altíssima seletividade e sensibilidade. A próxima seção deste trabalho se dedica a 

discussão mais aprofundada dessas técnicas e ao efeito da matriz ambiental nas mesmas. 



31  

Figura 3: Proposição da relação entre tamanho do rio e mudança progressiva nos atributos funcionais e 

estruturais da comunidade lótica. 

 

 

 

Observação: CPOM – MOPG; FPOM – MOFP 

Fonte: Vannot et al (1980) 
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3.5 Métodos Analíticos Necessários a Condução da Pesquisa 

 
3.5.1 Fracionamento do material orgânico no meio líquido 

Voltando a pensar na questão da ecologia dos meio fluviais, é clara a importância do material 

orgânico para cada compartimento desse ecossistema. O entendimento de que as diferentes parcelas 

do material orgânico (MOPG, MOFP, MOD) são utilizadas por diferentes nichos ecológicos, nos 

mostra a importância da estratificação das mesmas quando tratamos de MPEs. Estendendo essa 

ideia ao tema desta pesquisa, pergunta-se: há uma preferência de ligação com uma dada parcela, 

em termos de tamanho, destes microcontaminantes? A determinação de tal para os fármacos 

mostra-se interessante tanto do ponto de vista da possibilidade de determinação de comunidades 

ecológicas com maior risco de exposição, quanto da análise de processos de tratamento da água 

para os mais diversos usos, que tenham como alvo as partículas mais contaminadas. 

 

1ª etapa: peneiras e membranas 

 
Materiais orgânicos são encontrados em diferentes concentrações em todas as águas naturais. 

Esses são uma complexa mistura de compostos formados durante os processos de decomposição 

do materiais vegetais e animais, sendo a composição desta parcela bastante heterogênea e depende 

profundamente da região. A distribuição de tamanho deste material é uma característica 

significativa, observemos por exemplo a constatação de Hart (1981) sobre a capacidade dessa 

parcela em complexar elementos traço, ou de Chiou (1987), que mostra um aumento na 

solubilidade de contaminantes orgânicos pela ação de materiais húmicos aquáticos. Esse processo 

normalmente é realizado utilizando-se cromatografia ou ultra-filtração (Newcombe et al. 1997). 

 

A separação do material orgânico suspenso mais grosseiro, pode ser realizada in situ pela 

utilização de peneiras esse material de forma geral é analisado junto ao sedimento (Kilunga et al. 

2017; Pastor-Belda et al. 2015; Cheng et al. 2014). A divisão do material suspenso para o material 

dissolvido, feita historicamente de forma arbitrária com base numa distinção mais operacional do 

que natural, é feita pelo uso de uma membrana 0,45 µm (Aiken e Cotsaris 1995). 

 

2ª etapa: AF4 (AF4 - Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation) 

 
O material orgânico mais fino, notadamente a parcela dita dissolvida é normalmente muito 

mais abundante do que o material particulado, constituindo normalmente cerca de 90 por cento do 
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carbono orgânico total da maioria das águas, representando a principal fonte de carbono nos 

ambientes fluviais (Aiken e Cotsaris 1995). Uma grande parcela do material orgânico dissolvido 

tem peso molecular grande o suficiente para ser considerada dentro da faixa de coloides (Wells 

2004). Ainda, Duan (2013) encontrou que até 20 % dos fármacos presentes na fase aquosa estão 

ligados a coloides. 

 

Os coloides presentes em águas naturais podem ser entendidos enquanto entidades com 

diâmetro variando numa ampla faixa de 1 a 1000 nm. A caracterização desse material em diferentes 

parcelas de tamanho e o estudo de fármacos em cada fração, de forma separada, permitiria um 

entendimento mais profundo sobre a mobilidade e biodisponibilidade dos mesmos. No entanto 

técnicas por cromatografia e filtração por membranas, normalmente utilizadas, podem causar 

alterações na estrutura desses coloides, levando a resultados equivocados (Newcombe et al. 1997). 

 

Nesse sentido, uma técnica que começa a tomar espaço na análise de material orgânico 

dissolvido é a AF4, que se baseia em princípios de escoamento hidrodinâmico. Algumas de suas 

grandes vantagens são a realização de uma separação contínua (não discreta como em membranas), 

não destrutiva e com alta resolução. A AF4 pode ainda ser utilizada no particionamento de uma 

ampla faixa de partículas, de 1 nm a 100 µm, além de permitir o acoplamento de uma diversidade 

de detectores em sua sequência, como UV (ultraviolet), OCD (organic carbon detector), FLD 

(fluorescence detector), MALLS (multi angle laser light scattering), LIBD (laser-induced 

breakdown detection) e ICP-MS (inductively coupled plasma-mass spectroscopy). A utilização 

dessas outras técnicas em sequência leva a obtenção de uma vasta gama de informações sobre o 

tamanho das partículas, forma, composição, carga superficial e até elementos traço associados a 

cada fração. Uma outra característica vantajosa da AF4 é que essa possibilita a coleta da fração 

analisada na saída do equipamento, expandindo ainda mais o leque de analises possíveis de cada 

fração com procedimentos off-line (Baalousha, Stolpe, e Lead 2011). 

 

No sistema de AF4 a separação, como dito anteriormente, se dá por meio de processos 

hidrodinâmicos, ilustrados na Figura 4. O sistema consiste basicamente de dois fluxos dentro do 

canal, um é o fluxo ao longo do canal (horizontal) e o outro é um fluxo perpendicular a este 

(vertical), chamado de cross-flow (Gimbert et al. 2003). O cross-flow realiza a separação vertical 

do material devido a diferença no movimento browniano, esse que relaciona-se ao tamanho da 

partícula (maior em partículas pequenas e menor em partículas maiores). Já o fluxo ao longo do 
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canal irá apresentar um gradiente parabólico de escoamento, tendendo a zero próximo as paredes, 

devido as forças de fricção, e máximo no centro. Finalmente, juntando o efeito de ambos os fluxos, 

temos então uma condição de eluição onde as partículas menores saem primeiro do canal e as 

maiores por último, etapa 3) da Figura 4 (Postnova 2013). 

 
Figura 4: Esquema do princípio de funcionamento do AF4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Assemi et al. (2004) 

 

3.5.2 Extração de MPEs em Fase Líquida com Partição em Baixa Temperatura 

(EFL-PBT) 

A análise de microcontaminantes são difíceis de ser realizas e a injeção direta de amostras 

ambientais em sistemas analíticos é praticamente inviável devido a uma infinidade de questões, 

como as baixas concentrações dos analitos alvo nas amostras, a imensidade de outros compostos 

associados a matriz analisada que podem agir como interferentes e até a presença de material 

danoso a mecânica do sistema analítico. Neste sentido faz-se necessária a utilização de técnicas de 

preparo da amostra, ou seja, técnicas que buscam condicionar a amostra para o método analítico 

intencionado. O preparo de amostra para análise de microcontaminantes normalmente é composto 

de três etapas: extração, clean-up (limpeza do extrato) e concentração (Pinho et al. 2010; Paiva 

2016; Barros 2014). 

 

O desenvolvimento de técnicas que possibilitem a realização de um preparo adequado da 

amostra é um ramo sempre crescente da química analítica. Atualmente um amplo compendio de 
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técnicas está disponível na literatura, dentre os mais utilizados destacam-se extração em fase sólida, 

extração por fluído supercrítico, extração sólido líquido, extração assistida por ultrassom, 

QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe) e extração assistida por micro-ondas. Já as 

etapas de clean-up são baseadas em técnicas de permeação em gel ou adsorção. Apesar de métodos 

comprovados, normalmente esses demandam uma grande quantidade de solvente em sua execução 

e são morosas. Esse cenário levou ao desenvolvimento, nos últimos anos, de novas metodologias 

que utilizem uma menor quantidade de solventes, diminuindo custos e impacto ambiental, assim 

como agilizando o processo analítico. Entre essas técnicas a extração em fase líquida com partição 

em baixa temperatura (EFL-PBT) tem se mostrado bastante promissora (Pérez-Fernández et al. 

2017; Pastor-Belda et al. 2015; Pinho et al. 2010; Goulart et al. 2010). 

 

A EFL-PBT pode ser dividida basicamente em três etapas: 1) formulação de uma mistura 

miscível de duas parcelas, uma aquosa e outra orgânica; 2) separação das frações e clean-up por 

resfriamento; e 3) coleta da fração orgânica (extrato); podendo ainda ser seguida de uma quarta 

etapa de concentração do extrato. Durante a primeira fase do processo a intenção com a formulação 

da mistura miscível é a obtenção do maior contato possível entre a fase orgânica e os analitos. No 

segundo momento, durante o processo de resfriamento (normalmente a -20 ºC), o objetivo é que o 

analito seja capturado pela parcela orgânica que, devido as novas condições de temperatura, 

começa a se separar da parcela líquida. Nessa etapa podemos observar duas condições finais 

distintas: a formação de duas fases líquidas distinguíveis a olho nu, ou a formação de uma fase 

sólida (aquosa) e uma fase ainda líquida (solvente orgânico). Já a terceira etapa consiste na coleta 

do extrato orgânico (muito facilitada quando há o congelamento da fase aquosa) (Paiva 2016; Rego 

et al. 2015; Pinho et al. 2010; Goulart et al. 2008). 

 

A vantagem do processo é que alguns componentes da amostra se mantém na fase aquosa, 

enquanto os analitos são transferidos para a fase orgânica, ou seja, a etapa de clean-up é realizado 

pelo próprio processo de resfriamento. Como resultado temos uma técnica que se destaca por ser 

relativamente simples e barata, além de poder proporcionar um elevado grau de concentração após 

a evaporação do solvente extrator (Rego et al. 2015; Pinho et al. 2010). A versatilidade e eficiência 

da técnica são expostas na literatura, Tankiewicz, Fenik, e Biziuk (2011); Goulart et al. (2010) e 

Tankiewicz, Fenik, e Biziuk (2010) a utilizaram para identificar diferentes contaminantes em 
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amostras de água; do Rego (2015) analisou a presença de um agente antimicrobiano em leite; e 

Pinho (2010) usou a extração para a determinação de resíduos de pesticida em amostras de mel. 

 

Após o preparo das amostras, é fundamental a escolha da técnica analítica adequada para a 

determinação das substâncias de interesse. Essa deve permitir a determinação e quantificação dos 

analitos com elevado grau de confiança para que os dados tenham validade, no caso de substâncias 

presentes em baixíssimas concentrações, como as avaliadas nesta pesquisa, o leque de métodos é 

restrito. Como pode ser constatada na Tabela 1, vemos que a utilização da cromatografia acoplada 

a espectrometria de massas é a escolha mais comum, a seguir aborda-se mais detalhadamente as 

razões para tal. 

 

3.5.3 Isolamento e detecção 

A detecção de MPEs em diversas matrizes ambientais só foi possível devido ao 

desenvolvimento de técnicas instrumentais analíticas seletivas e sensíveis o suficiente para 

distinguir esses analitos em maio aos diversos interferentes presentas nas amostras. Dentre as 

técnicas disponíveis destacam-se as cromatografias gasosa (GC – Gas Chromatography) e líquida 

(LC – Liquid Chromatography) acopladas a espectrometria de massas (MS – Mass Spectrometry), 

como pode ser visto na Tabela 1 (Montes-Grajales, Fennix-Agudelo, e Miranda-Castro 2017; 

Aquino, Brandt, e Chernicharo 2013; Tijani et al. 2016). 

 
Tabela 1: métodos analíticos utilizados na determinação de microcontaminantes em matrizes ambientais 

 

método 

analítico 

Tipo de Analito Alvo Matriz Ambiental Referência 

GC/MS/MS microcontaminante 

orgânico 

Sedimento (Kilunga et al. 2017) 

  Sedimento (H. T. Duong et al. 
2014) 

 anti-inflamatório, 

hormônio estrogênico 

Sedimento, solo e lodo 

de ETE 

(Kumirska et al. 2015) 

 Fármaco Solo (Aznar et al. 2014) 

LC/MS Antimicrobiano Sedimento marinho (Y. Chen et al. 2017) 

 Fármaco Sedimento (Z. Li, Maier, e Radke 

2014) 

LC/MS/MS Antimicrobiano Sedimento de estuário (Xi et al. 2015) 

  Sedimento de lago (Yang et al. 2016) 

  Sedimento marinho (Siedlewicz et al. 2016) 

  Sedimento (Y. Jiang et al. 2014) 
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 Água, sedimento e água 

intersticial de lago 

(J. Xu et al. 2014) 

 Água e sedimento (K. Chen e Zhou 2014) 

 Água e sedimento de 

lago 

(Cheng et al. 2014) 

 Água e sedimento de 

estuário 

(Zhao et al. 2016) 

Fármaco Sedimento de lago (Gilroy et al. 2012) 

 Sedimento marinho (Maranho et al. 2014) 

 Água de estuário (Aminot et al. 2016) 

 Água e sedimento (Radke e Maier 2014) 

 Água e sedimento (Matongo et al. 2015) 

 

 

Tabela 2: métodos analíticos utilizados na determinação de microcontaminantes em matrizes ambientais 

(continuação) 

 
 

método 

analítico 

Tipo de Analito Alvo Matriz Ambiental Referência 

LC/MS/MS Água e sedimento 

marinho 

(Moreno-González et al. 

2015) 

 

 
 

fármaco e produto de 

higiene pessoal 

microcontaminante 

orgânico 

Água e sedimento (Zhou e Broodbank 

2014) 

Sedimento marinho (Maranho et al. 2015) 

Água e sedimento (Mandaric et al. 2017) 

 

Água e sedimento (Fairbairn et al. 2015) 

Obervação: água, a menos que especificado o contrário, refere-se a água superficial de rio; 

  sedimento, a menos que espeficado o contrário, refere-se a sedimento de rio.  
 

3.5.4 Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas (CL-EM) 

A análise dos microcontaminantes de preocupação emergentes em amostras ambientais é um 

desafio, os principais obstáculos analíticos, como brevemente mencionado anteriormente, se dão 

devido a diversidade de substâncias presentes no meio ambiente, a complexidade das matrizes 

ambientais, a abundância de substâncias interferentes e os baixos níveis de concentração em que 

estão presentes. Nesse sentido, a escolha da técnica para a determinação destas substâncias deve 

considerar ao mesmo tempo autos padrões de seletividade, precisão e exatidão (Pérez-Fernández 

et al. 2017; Jakimska, Kot-Wasik, e Namieśnik 2014). Dentre a diversidade de técnicas disponíveis 

e como já ilustrado, a utilização da cromatografia acoplada a espectrometria de massas provê estas 
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características (Pérez-Fernández et al. 2017; Jakimska, Kot-Wasik, e Namieśnik 2014; Lanças 

2013). 

 

A cromatografia é definida pela IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) como um método físico de separação onde os componentes a serem separados estão 

distribuídos entre duas fases distintas, uma estacionária e outra móvel. A cromatografia é composta, 

basicamente, de quatro partes: introdução da amostra, fase móvel, fase estacionária e detector. 

Considerados esses quatro parâmetros, existe uma diversidade de técnicas cromatográficas, no 

entanto é importante destacar que os dois componentes associados ao processo de separação são as 

fases móvel e estacionária. A cromatografia é uma técnica de excelência no particionamento dos 

diferentes constituintes de uma amostra, no entanto não possuí uma certeza inequívoca na 

determinação do eluído, sendo comum o acoplamento de detectores em sua saída. Dentre as 

técnicas cromatográficas as cromatografias gasosa e, mais recentemente, líquida têm destaque, 

considerada sua versatilidade e qualidade operacionais (Ardrey 2003). 

 

Por outro lado, a espectrometria de massas (MS) possuí a grande vantagem de determinar 

com um alto grau de confiança, ou até mesmo certeza, uma dada substância. Isso deve-se ao fato 

do espectro de massa de um certo composto ser específico o suficiente para tanto. Também é uma 

característica vantajosa dessa técnica a elevada sensibilidade, o que permite a quantificação em 

baixíssimas concentrações. No entanto a introdução de uma grande quantidade de substâncias no 

detector pode prejudicar ou até inviabilizar a observação do analito alvo, situação comum quando 

falamos de matrizes complexas. Por isso ser interessante seu acoplamento a cromatografia, 

especialmente gasosa ou líquida. O espectrômetro de massas pode ser dividido em quatro etapas 

essenciais: inserção da amostra, ionização, separação dos íons e detecção (Ardrey 2003). 

 

Desta forma, juntada a capacidade de separação da cromatografia a confiança a determinação 

da EM, fica clara que esta é a técnica mais adequada para a análise de microcontaminantes em 

amostras ambientais. No entanto, como já discutido anteriormente, mesmo com a utilização de 

técnicas tão sofisticadas quanto essas, ainda temos a questão do efeito matriz, ou seja, do efeito 

que a matriz analisada tem sobre a análise. Por ser uma questão tão importante, o próximo tópico 

procura se estender um pouco mais sobre o assunto, de forma a trazer um melhor entendimento do 

mesmo, assim como as formas atuais de se contornar tal fator. 
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Efeito Matriz 
 

Como abordado anteriormente, a cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 

é a técnica mais amplamente utilizando quando se endereça a questão dos microcontaminantes, isto 

pois a junção de ambas permite uma alta seletividade e sensibilidade. De certa forma isso pode dar 

a falsa ideia de que a separação, detecção e quantificação dos analitos é absoluta em relação as 

demais substâncias que eluem conjuntamente no processo cromatográfico. Em verdade seria, 

teoricamente, com colunas de comprimentos extremamente longos, situação não prática na 

configuração de sistemas reais, sendo comum a chegada a interface ionizante, entre a cromatografia 

e o EM, de outros compostos. Uma vez na fonte de ionização esses compostos podem causar tanto 

a supressão da formação de íons do analito quanto o aumento no sinal de resposta do detector, esse 

efeito é referido como efeito matriz (EMz) (Trufelli et al. 2011; Masiá, Blasco, e Picó 2014; Farré 

et al. 2012). 

 

O EMz é uma das maiores deficiências da cromatografia acoplada a espectrometria de 

massas. A fonte ionizante mais utilizada hoje em dia, devida as inúmeras vantagens que apresenta, 

é a ESI (eléctron spray ionization) e é também a que mais sofre com o EMz. O processo de 

ionização nessa fonte pode ser simplificado nas seguintes etapas: (1) adição de carga a fase líquida; 

(2) produção de gotículas carregadas na ponta do capilar da ESI através da formação do Cone de 

Taylor; (3) aumento da carga superficial das gotículas devido a evaporação de solvente e fissão das 

gotículas em outras menores; e (4) formação de íons gasosos pelo modelo de carga residual ou pelo 

modelo de ejeção molecular. Já o aumento na intensidade do sinal, por vezes detectado, permanece 

sem explicações amplamente aceitas (Trufelli et al. 2011; Antignac et al. 2005; Bruins 1998; Dole 

et al. 1968; Iribarne 1976). 

 

Dentro destas etapas quatro mecanismos acabam por levar a supressão do sinal: (a) 

competição pelo acesso a superfície da gotícula e as cargas lá presentes; (b) presença de 

concentração elevada de interferentes que alterem a viscosidade e tensão superficial da fase líquida, 

perturbando os processos de formação e evaporação das gotículas; (c) a adição de modificadores 

não voláteis, como sulfato de amônia, que podem precipitar durante a etapa de evaporação 

arrastando consigo analitos; e (d) por último existe a possibilidade de ocorrência de “ion-paring” 

entre o íon de analito pré-formado e componentes da matriz ou da fase móvel (Trufelli et al. 2011; 

Antignac et al. 2005; King et al. 2000). 
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Já que o efeito matriz pode afetar drasticamente a exatidão, linearidade e reprodutibilidade 

em análises de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas, levando a resultados 

quantitativos equivocados, saber contornar esse problema tem sido uma questão central na química 

analítica. De forma ampla, quatro estratégias podem ser traçadas conjunta ou distintamente, para 

minimizar os efeitos de matriz: (a) preparação da amostra, aqui uma etapa de pré-tratamento pode 

ser adicionada com o intuito de fazer uma limpeza das impurezas. Atualmente os processos de 

extração líquido-líquido e extração em fase sólida são as mais comumente utilizadas; (b) 

modificação das condições cromatográficas, nesta etapa do método a forma mais comum de 

suavizar o MEz é através de um aumento na resolução cromatográfica, normalmente alcançado 

pelo uso de um gradiente menor de modificação da polaridade da fase móvel. No entanto este 

procedimento pode aumentar demasiado o tempo e custo de análise; (c) calibração, o processo 

consiste na adição de padrões internos. No entanto alguns pontos negativos são o tempo consumido, 

pois há a necessidade de uma leitura dupla de cada amostra; e o normalmente elevado custo dos 

padrões; e (d) alteração das condições da EM, bastante vantajoso já que não demanda modificações 

tão profundas quanto nos casos anteriores. A supressão de íons pode ser diferente entre modos de 

operação do espectrômetro (positivo e negativo), diferentes designs da fonte ionizante (e.g. fontes 

lineares são mais suscetíveis que ortogonais) e técnica de ionização, esta última desde que 

balanceada a vantagem e desvantagem de troca da fonte (Trufelli et al. 2011; Antignac et al. 2005). 

 

Uma vez definidos os métodos mais adequados para as análises pretendidas em um trabalho, 

é fundamental a realização de testes dos mesmos para determinar se realmente são adequados para 

alcançar os objetivos pretendidos, a série de procedimentos com tal finalidade é chamada 

validação. Por ser uma etapa essencial deste estudo, o próximo tópico procura abordar brevemente 

os conceitos e definições da validação de sistemas analíticos. 

 

3.6 Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga – Minas Gerais 

A bacia do rio Doce situa-se na região sudeste e integra a região hidrográfica do Atlântico 

Sudeste. A bacia compreende 225 municípios e possui área de drenagem de 86715 km², dos quais 

86% fazem parte do estado de Minas Gerais e 14% está inserido no estado do Espírito Santo. O 

curso d´água principal da bacia tem uma extensão de 879 km perpassando os biomas de Cerrado e 

de Mata Atlântica. Os recursos hídricos da bacia do rio Doce desempenham um papel essencial na 

economia do leste mineiro e do norte capixaba, destacam-se na bacia as atividades de mineração, 
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agropecuária e agricultura (Agência Nacional de Águas 2015). Os principais afluentes do rio Doce 

pela margem esquerda são os rios do Carmo, Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande e Suaçuí 

Grande, em Minas Gerais; São José e Pancas no Espírito Santo. Já pela margem direita são os rios 

Casca, Matipó, Caratinga/Cuieté e Manhuaçu em Minas Gerais; Guandu, Santa Joana e Santa 

Maria do Rio Doce no Espírito Santo (Consórcio ECOPLAN - LUME 2010b). Este estudo abrange 

a bacia hidrográfica do rio Caratinga. 

 

O rio Caratinga é o principal curso hídrico da Unidade de Planejamento e Gestão dos 

Recursos Hídricos DO5 (UPGRH DO5), uma das unidades de planejamento do rio Doce que está 

completamente inserida no estado de Minas Gerais, possuí uma área de drenagem de 3228,70 km², 

área destacada na Figura 6 (Consórcio ECOPLAN - LUME 2010a). 



 

 

Figura 5: Principais regiões de drenagem da UPGRH DO5 

 

 

Fonte: próprio autor 
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Os municípios que integram a bacia, listados na Figura 5, estão inseridos nas mesorregiões 

da Zona da Mata e do Vale do Rio Doce e nas microrregiões de Caratinga e Governador Valadares, 

totalizando uma população de 602.724 habitantes de acordo com o CENSO de 2010 (IBGE 2016). 

Em termos de influência na região, destacam-se os municípios de Caratinga e de Governador 

Valadares, este último é dividido pelo rio Doce ficando uma parte de sua mancha urbana localizada 

na UPGRH DO5 e outra na UPGRH DO4. A principal rodovia da região é a BR-116, que atravessa 

inúmeras sedes municipais da bacia, no entanto, também se destaca a BR-381, que margeia o rio 

Doce a beira da unidade, o aeroporto de Governador Valadares e a linha de ferro operada pela 

empresa Vale do Rio Doce (Consórcio ECOPLAN - LUME 2010a). 

 

O quadro econômico é caracterizado por uma prevalência do setor de serviços, este responde 

por cerca de 64% do PIB, o setor industrial é o de menor destaque, responsável por cerca de 11% 

da economia e a agropecuária responde por 16%, neste último destaca-se o cultivo do café e arroz 

nas regiões altas da bacia, próximo a nascente do rio Caratinga (Consórcio ECOPLAN - LUME 

2010a). 

 

Figura 6: UPGRH DO5 e os municípios inseridos na mesma 

Fonte: IGAM (2010) 
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A região apresentou, no intervalo de 1980 a 2006, o segundo maior índice de crescimento 

populacional de todas as sub-bacias que compõe o rio Doce. Neste sentido destacam-se os 

municípios de Governador Valadares e Caratinga, com população conjunta abrangendo 58% do 

total da área de estudo, dentre os demais 29 municípios, 21 apresentam população menor que 

13.000 habitantes. A média do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da região 

foi de 0,639, ligeiramente acima da média nacional de 0,615, e o Produto Interno Bruto per capita 

a preços correntes de 2013 foi de R$ 8021,84. Observa-se ainda uma concentração populacional 

nas áreas urbanas, 82% do total (IBGE 2016). 

 

Um panorama do saneamento com dados provenientes do Sistema Nacional de Informações 

sobre o Saneamento (SNIS) mostra que em média, dos domicílios urbanos, 70,75% apresenta 

saneamento adequado1, 28,48% saneamento semi-adequado2 e apenas 0,77% saneamento 

inadequado3. Aprofundando na questão, é possível ainda observar uma cobertura média de coleta 

de esgotos em 69,6% dos domicílios. Destacando-se nesse parâmetro o município de Santa Rita de 

Minas, com 90% das residências atendidas, por outro lado, em termos de volume gerado, Caratinga 

está a frente, devido ao tamanho de sua população urbana (Consórcio ECOPLAN - LUME 2010a). 

Ainda de acordo com os dados do SNIS, foi possível identificar que todos as sedes municipais 

apresentam sistema de tratamento e abastecimento de água, no entanto, menos da metade possui 

estrutura de tratamento dos esgotos municipais (Ministério das Cidades 2014). 

 

Aspectos pedológicos e litológicos podem ter grande influência sobre os níveis de diversas 

substâncias nas águas, como metais e nutrientes, e consequentemente sua qualidade, exercendo 

influência nos valores de background da região (Kaprara et al. 2015; Tu et al. 2011). No contexto 

pedológico predominam na área de estudo os Latossolos Vermelhos, bastante estáveis, e os 

Argisolos Vermelhos mais erodíveis, este último concentrado junto a cabeceira dos rios Caratinga 

e Preto. Em termos geológicos os Granitóides Pré-Colisionais (NPg1), o Grupo Rio Doce (NPrd) 

e o Complexo Pocrane (NPpo), têm destaque. Ocorrem ainda, embora em menores proporções, o 

 

1 Adequado: domicílios com escoadouros ligados à rede-geral ou fossa séptica, servidos de água proveniente 

de rede geral de abastecimento e com destino do lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza; 
2 Semi-adequado: domicílios que possuem, pelo menos, um dos serviços de abastecimento de água, esgoto ou 

lixo classificados como adequado; 
3 Inadequado: domicílios com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outro escoadouro; 

servidos de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma com destino de lixo queimado ou enterrado, ou 

jogado em terreno baldio 
Fonte: (IBGE 2016) 
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Complexo Piedade (PPpi), os sedimentos quaternários (CQa e CQc), principalmente ao longo da 

calha do rio Doce, e ainda uma ínfima porção dos Granitóides Sincolisionais (NPg2) no município 

de Conselheiro Pena, região da foz do Caratinga, também algumas ocorrências reduzidas e esparsas 

do Complexo Juiz de Fora (PPjf) (Consórcio ECOPLAN - LUME 2010a). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

“If you can't explain it to a six year old, you don't understand 

it yourself.” (Albert Einstein) 

 

Este capítulo aborda a metodologia utilizada no decorrer desta pesquisa e foi organizado de 

forma a resumir sequencialmente as etapas abordadas no estudo. Inicia-se com um levantamento e 

análise de dados secundários a respeito dos padrões de consumo de fármacos em nosso país e da 

área de estudo. A segunda etapa consiste da elaboração de cartas temáticas, análise dos dados 

secundários da região e determinação espacial dos pontos de amostrais. Termina tratando das 

etapas analíticas de coleta e armazenamento das amostras, caracterização das mesmas e avaliação 

dos compostos de interesse. 

 

4.1 Padrão de consumo de antibióticos no Brasil 

O uso e padrão de uso de medicamentos é variável de acordo com a região. A escolha dos 

antibióticos de maior consumo na região foi feita por uma regionalização do uso no estado de Minas 

Gerais. Por sua vez, os antibióticos de maior dispensação no estado foi determinada a partir de 

dados fornecidos pela ANVISA, com relação ao a dispensação de medicamentos antimicrobianos 

nos estados brasileiros entre os anos de 2013 e 2016. A determinação do período de maior consumo 

dos antimicrobianos mais usados foi feita com base nos dados da publicação “A Situação dos 

Antibióticos no Mundo 2015” do CDDEP (The Center for Disease Dynamics, Economics & 

Policy), que traz informações a cerca desses padrões no Brasil. 

 

4.2 Dados secundários da DO5 - rio Caratinga 

As informações socioeconômicas dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio 

Caratinga foram extraídas da base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e do Sistema Nacional de Informações Sobre o Saneamento (SNIS). Foi desenvolvido 

então um banco de dados tabulado contendo as seguintes informações das municipalidades: 

população CENSO 2010, residente urbano, residente rural, população estimada 2015, crescimento 

população 2010-2015, IDHM 2010, PIB per capita a preços correntes 2013, domicílio urbanos - 

saneamento adequado, domicílio urbanos - saneamento inadequado, domicílio urbanos - 

saneamento semi-adequado, total de domicílios. 
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As bases cartográficas foram obtidas a partir dos bancos de dados digitais do IBGE, do 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e da Agência Nacional de Águas (ANA). Já o diagnóstico ambiental da bacia foi 

baseado exclusivamente em informações retiradas dos documentos disponibilizados pelos comitês 

das bacias hidrográficas do Rio Doce e do rio Caratinga, respectivamente o Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH – Doce) e o Plano de Ação de 

Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos Caratinga (PARH 

Caratinga). 

 

4.3 Elaboração de cartas e mapas temáticos da bacia hidrográfica 

A utilização de mapas e cartas temáticos é amplamente difundida nos estudos ambientais, 

uma vez que fornecem de forma abrangente, concisa e clara informações que subsidiam 

eficientemente a tomada de decisão com relação a uma determinada área de interesse. Além do uso 

de produtos finais disponibilizados por órgãos públicos, foram elaborados mapas específicos ao 

interesse da pesquisa por meio do softwares de criação e edição QuantumGIS, versão QGIS 2.18 

Las Palmas, por meio da integração, interpolação e manipulação dos dados disponíveis. As bases 

cartográficas exploradas são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Bases de dados utilizadas na elaboração do material cartográfico 

 

Produto Fonte Base 

cartográfica 

Escala Ano 

Limite geográfico da Bacia 

Hidrográfica 

ANA Shape file não 

informada 

2010 

Rede de Monitoramento IGAM IGAM Shape file - 2010 

Sedes municipais IBGE Shape file - 2010 

Hidrografia – otto IGAM Shape file 01:500.000 2013 

Rodovias ANA Shape file não 

informada 

não 

informado 

Outorgas uso da água IGAM Shape file - 2016 

SRTM EMBRAPA Shape file 05:100.000 - 

Limites Municipais IBGE Shape file 05:100.000 2015 

Solos EMBRAPA Shape file 1:5.000.000 2011 

4.4 Determinação dos pontos de amostragem 

Sendo este um estudo inédito no local de pesquisa, foi proposta a estruturação de pontos 

amostrais adequados para uma pesquisa de ocorrência. Essa metodologia incorpora dois tipos de 

pontos amostrais: sítios de integração, escolhidos no curso hídrico principal da bacia para 
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representar as condições provenientes de combinações complexas de fatores, como uso e ocupação 

do solo, fontes pontuais e naturais de influência, entre outros. Podem ser vistos como um resumo 

de toda a bacia até aquele ponto; e sítios indicadores, escolhidos de forma a ilustrar uma 

configuração ambiental específica local (por exemplo, jusante de uma estação de tratamento de 

esgoto). De forma geral deve-se ter uma relação de dois sítios indicadores para um sítio integrador 

(Shelton e Capel 1994). 

 

Para a determinação dos pontos amostrais foi considerado ainda o “river continuum concept” 

(RCC), apresentado anteriormente neste trabalho, que faz uma divisão do curso hídrico em três 

grandes zonas. Foi proposta então uma amostragem que apresentasse sítios amostrais nas três zonas 

distintas, escolhendo-se dois pontos indicadores e um ponto de integração em cada região do rio 

Caratinga. A região central da bacia foi priorizada por dois motivos distintos: é onde se encontra o 

maior centro urbano da região, a cidade de Caratinga; e onde a produção autóctone de carbono tem 

papel central. 

 

Finalmente a interpolação destes princípios aos dados expostos nos mapas e cartas temáticos 

e as informações dos dados dos municípios da bacia hidrográfica, assim como a acessibilidade local 

de coleta, foram considerados para a escolha dos pontos amostrais. 

 

4.5 Coleta e armazenamento de amostras 

Para a obtenção de dados robustos e até mesmo comparáveis, a clara determinação dos 

objetivos, as estratégias de amostragem e os métodos de análises devem ser criteriosamente feitos. 

A etapa de amostragem é provavelmente a mais crucial dentre todas, já que é a mais susceptível a 

erros sistemáticos e grosseiros. 

 

4.5.1 Recipientes de armazenamento das amostras e procedimento de limpeza 

As amostras de água foram coletadas e armazenadas em frasco âmbar com tampa e batoque 

de polietileno, como recomendado no método 1694 da EPA de 2007 (EPA 1694). As amostras de 

sedimento foram coletadas com uso de concha de ferro ou, quando necessário, com draga de 

Eikman; sendo armazenadas em recipientes de alumínio de 1 L, como recomendado no relatório 

EPS 1/RM/29 de 1994 da Environement Canada. 
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Todos os containers foram submetidos ao mesmo procedimento de limpeza, apresentado no 

relatório EPS 1/RM/29 (Canada 1994). Após limpeza foi adicionado 1 % em volume de metanol 

nos frascos âmbar para evitar a degradação dos fármacos na amostra por atividade microbiológica. 

Todos os recipientes foram armazenados em caixa térmica com gelo durante o transporte e 

submetidos a congelamento no laboratório até o período de análise. 

 

4.5.2 Amostragem de água superficial 

As amostras de água foram coletadas a superfície, por enchimento direto dos frascos e 

imediatamente colocadas em caixa térmica. 

 

4.5.3 Amostragem de sedimento 

Um sítio de amostragem de sedimento foi entendido como a região do ponto de amostragem 

de água até 100 metros a montante, alterando-se moderadamente de acordo com as condições 

locais. Neste trecho do corpo hídrico foram identificadas zonas de deposição (entre 5 e 10) que 

representassem as influências de montante em diferentes regimes de escoamento, isto é: margem 

esquerda e direita e centro do canal, além de diferentes profundidas de coluna de água. Este 

procedimento visa suavizar a variabilidade espacial local e apresentar uma amostra da média dos 

níveis de contaminação no sítio amostrado. Como a comparabilidade entre sedimentos recobertos 

por água com sedimentos não coberto é desconhecida (especialmente para contaminantes 

orgânicos), observou-se a coleta em local com submersão perene. 

 

4.5.4 Amostragem de água intersticial 

A obtenção da amostragem de água intersticial foi feita in situ por compressão do sedimento 

em peneira de aço inoxidável com diâmetro de abertura de um milímetro (1 mm), o procedimento 

foi repetido até a obtenção de 60 mL de amostra. A água foi armazenada em frasco âmbar contendo 

1% em volume de metanol e mantida em caixa térmica (Canada 1994; Environmental Protection 

Agency 2001). 

 

4.6 Caracterização das amostras 

 
4.6.1 Água superficial 

Fármacos são moléculas projetadas tanto para serem polares, móveis na corrente sanguínea, 

quanto apolares, atravessar membranas celulares ou acessar locais hidrofóbicos do organismo. Essa 
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característica faz com que esses elementos no meio ambiente também migrem entre 

compartimentos ambientais com alguma facilidade. Desta forma, determinar parâmetros físico- 

químicos básicos foram coletados para correlacionar ao particionamento encontrado. Foram 

medidos em campo: temperatura, pH, ORP e condutividade, analisados in loco pelo multiparâmetro 

portátil da Myron modelo Ultrameter II 6P; e turbidez, analisada por um turbidímetro portátil 

2100Q da HACH. 

 

4.6.2 Caracterização da água intersticial 

A água intersticial, interface entre o sedimento e a coluna de água a cima do mesmo, funciona 

como meio de troca de material entre os dois compartimentos. Por esse motivo atenção especial foi 

dada a essa matriz. 

 

Determinação do comportamento fotofísico das amostras 
 

A técnica de AF4, usada na determinação do raio médio das partículas suspensas, utiliza-se 

de sensores baseados em propriedades ópticas da amostra. Nesse sentido, para melhor 

caracterização amostral por essa técnica, foram determinados os comportamentos de absorção e 

emissão das amostras utilizadas na pesquisa. As propriedades de absorção e emissão foram medidas 

em um espectrofluorímetro Shimadzu RF-5301PC. 

 

Particionamento dos sólidos suspensos e dissolvidos 
 

A segregação desses sólidos empregou três técnicas distintas: peneiramento, filtração em 

membrana e AF4. Inicialmente as amostras foram peneiradas in situ no momento da coleta em 

peneira de aço com diâmetro de exclusão de 1 mm (fica o material orgânico particulado grosseiro 

- MOPG) amostrado como sedimento. No laboratório as amostras foram filtradas por membrana 

com diâmetro de poro de 0,45 µm (fica o material orgânico finamente particulado - MOFP e passa 

o material orgânico dissolvido - MOD). O filtrado teve o diâmetro hidrodinâmico médio (𝐷ℎ) 

determinado por DLS (Dynamic Light Scattering). 

 

A seguir tentou-se a segregação do MOD em parcelas com diâmetro de partícula distintos, 

utilizando um sistema de AF4, que consiste de um equipamento modelo AF2000 MT (Postnova 

Analytics) equipado com duas bombas HPLC PN1130 (fluxo de entrada e de foco) e o modulo 

AF2000 (cross-flow) e amostrador automático PN4020. A membrana permeável utilizada foi de 5 
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kDa série NovaRC AQU de celulose e um espaçador de 350 µm. A detecção e caracterização das 

amostras foram feitas pelos seguintes sistemas on-line: UV PN 3211 com absorbância em 254 nm, 

detector de fluorescência PN 3412 com excitação em 346 nm e emissão em 446 nm, analisador 

MALS (multi-angle light scattering) PN 3621 com laser ajustado em 532 nm e novamente pelo 

Zetasizer Nano ZS da Malvern. Os comprimentos de onda para a fluorescência foram determinados 

de acordo com os resultados da análise de espectroscopia do tópico anterior. A solução de arraste 

utilizada foi de NaCl 10 mM em água Milli-Q e filtrada por membrada de 0,1 µm de PTFE. 

 

4.7 Extração com Partição em Baixa Temperatura (EPBT) 

A análise de amostras ambientais requer etapas iniciais de preparo das mesmas por diversos 

motivos, como entupimento de linhas do sistema de cromatografia. Nesta pesquisa foi utilizada a 

EPBT, como proposta de estudo de sua viabilidade para o tratamento das amostras coletadas pelo 

método. 

 

Após homogeneização por agitação no frasco de armazenamento uma alíquota de 4 mL foi 

transferida para um tubo de ensaio de vidro de 10 mL (1). O pH da amostra foi ajustado para 2±0,5 

pela adição de 15 µL de ácido clorídrico PA 38% (2). Adicionou-se ao tubo de ensaio 6 mL de 

acetonitrila (ACN) e o mesmo foi agitado em vórtex por 30s e colocado em banho de ultrassom 

por 15 min, sendo em seguida resfriado a -26°C por 4 horas (3). Após o resfriamento a fração 

majoritariamente aquosa (então solidificada) separou-se da fração orgânica, sobrenadante – extrato 

– que foi cuidadosamente retirado (3 µL) e transferido para outro tubo de ensaio de 10 mL(4). 

Adicionou-se mais 6 mL de ACN e repetiram-se as etapas 2 e 3. Ao final do resfriamento o novo 

sobrenadante foi novamente retirado com cuidado (desta vez 6 mL) e transferido para o tubo de 

ensaio de extrato, totalizando 9 mL de extrato orgânico. 

 

O extrato foi seco em fluxo de nitrogênio e em seguida ressuspenso em 500 µL de acetato de 

etila. O acetato de etila foi transferido em alíquotas de 100 µL para um vial com insert e seco em 

fluxo de nitrogênio até completa transferência do extrato para o insert. O insert com extrato seco 

foi armazenado a -26 ºC por até o momento da análise. Para análise o extrato seco foi ressuspenso 

em 100 µL de mistura 50/50 v.v. de água e metanol. 
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4.8 Cromatografia líquida e Espectrometria de Massas 

O ajuste das condições cromatográficas visa à determinação do gradiente de variação da 

fração orgânica da fase móvel que expressa maior separação entre os analitos de interesse. Já a 

determinação das condições espectrográficas procura identificar a melhor condição de ionização 

do material que chega a interface de injeção do analisador de massas. 

 

As análises foram realizadas por cromatografia líquida de alta eficiência (high performace 

liquid chromatography - HPLC) acoplada a espectrometria de massas sequencial, tandem-MS, tipo 

triplo quadrupolo (QqQ – MS-8040 da Shimadzu), com fonte de ionização por eletronebulização 

(ESI). O cromatógrafo líquido utilizado foi o HPLC Nexera X2 da Shimadzu, equipado com um 

amostrador automático (SIL 30AC), duas bombas (LC-30AD), forno para coluna (CTO-30A). A 

coluna cromatográfica utilizada foi uma Shim-pack XR-ODSIII C18 (150 × 2,1 mm; 2,6 μm) e 

uma pré-coluna Phenomenex C18 (4 mm x 3 mm). 

 

O espectrômetro de massas utilizado, MS-8040 da Shimadzu, possui dois analisadores de 

massas em série: dois quadrupolos que fazem a seleção dos íons de interesse; e um multipolo entre 

ambos, que é uma câmara de colisão adaptada para realizar a fragmentação do íon precursor, 

selecionado no primeiro quadrupolo analisador, o que permite análise dos íons fragmentos pelo 

segundo quadrupolo. Desta forma permitindo a análise do analito por sua massa precursora e 

confirmação por meio de seus fragmentos mais abundantes; essa confirmação é necessária pelo 

equipamento ser de baixa resolução. 

 

Tabela 4: Condições analíticas do Espectrômetro de Massas 

 

Parâmetros Condições utilizadas 

Temperatura da linha de dessolvatação 250 ºC 

Gás de nebulização Nitrogênio 

Fluxo do gás de nebulização 3 L.min-1
 

Temperatura do bloco de aquecimento 400 ºC 
Fluxo do gás de secagem (N2) 15 L.min-1

 

Voltagem da interface -4,5 kV 

Gás de colisão Argônio 

Pressão do gás na Cela de colisão (CID) 200 kPa 

 

 

Para a definição das condições cromatográficas foi injetado um padrão contendo os fármacos 

alvo do estudo na concentração de 1 mg/L para cada substância. Uma corrida cromatográfica 
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genérica de 30 minutos foi realizada iniciando-se com um patamar de 5 % de solvente orgânico 

(bomba B) na fase móvel por 5 minutos, seguido de uma variação até 95 % da bomba B em 13 

minutos, novo patamar de B em 95 % por 5 minutos, retorno a concentração de 5 % em 4 minutos 

e um último patamar de 3 minutos nessa concentração. O solvente orgânico utilizado foi a 

acetonitrila (ACN com 0,1% v de ácido fórmico). Após essa determinação inicial, testes empíricos 

foram realizados para a determinação do melhor gradiente possível. 

 

Calculadas as concentrações de fase orgânica que levavam a eluição dos analitos, foi 

determinada uma nova curva cromatográfica priorizando os intervalos de concentração que 

promoveram separação dos analitos de interesse. A intenção desse procedimento foi diminuir o 

tempo de cromatografia e o consumo de reagente. As condições cromatográficas finais utilizadas 

são apresentas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Condições 

cromatográficas adotadas 

 

 

Tempo 

(min) 

Fluxo: 0,3 

mL.min-1 

 

% Fase 

Orgânica 

0 5 

1 10 

5 20 

7 95 

9 95 

11 5 

13 5 

10 11 13 15 20 25 30 

Grandiente final Gradiente inicial 

0 1 5 7 9 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
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5 RESULTADOS 
 

 

“I've seen things you people wouldn't believe... All those 

moments will be lost in time, like tears in rain.…” (Blade Runner) 

 

Até o momento, este texto se debruçou sobre os aspectos teóricos e práticos de como alcançar 

os objetivos almejados pelo trabalho. Este capítulo, por outro lado, apresenta os resultados per se. 

Inicia-se com uma breve discussão sobre os dados referentes ao consumo de medicamentos no 

Brasil, passando então para análise dos dados socioeconômicos, material cartográfico elaborado e 

plano de amostragem e finaliza-se com os resultados obtidos como fruto desta pesquisa. 

 

5.1 Uso e padrão de uso de fármacos no Brasil 

Como já discutido anteriormente, o padrão de uso de medicamentos é altamente variável de 

acordo com a região do globo, sendo que condições climáticas e socioeconômicas têm um peso 

bastante preponderante. O pico de consumo de antibióticos no Brasil foi determinado com base no 

relatório do CDDEP (Center for Disease Dynamics, Economics & Policy) de 2015, se dando nos 

meses de junho e julho. Já, os antibióticos mais consumido no país foram determinados com base 

em um banco de dados da ANVISA, que se refere a dispensação desses medicamentos na rede 

privada de farmácias no país. Os dados se referem ao consumo entre os anos de 2013 e 2016 e estão 

estratificados de acordo com princípio ativo preponderante e a forma de apresentação do mesmo. 

Para o estado de Minas Gerais, no período mencionado, os antibióticos de maior consumo, como 

pode ser notado na Figura 7, foram: Amoxilina (AMX - 43,19%), Cefalexina (CEF – 20,86%), 

Azitromicina (AZI – 20,36%), Sulfametoxazol – SMX e Trimetoprima – TMP (4,43%) e 

Tetraciclina (TET – 3,85%), os dispensação dos demais antimicrobianos correspondeu a 2,87% 

(CLA, ERI, CIP e LEV). 
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Figura 7: Consumo de antibióticos em Minas Gerais, por classe e por ano de 2013 a 2016 
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5.2 Dados socioeconômicos e de saneamento secundários 

Os dados socioeconômicos avaliados nesse trabalho foram obtidos no sítio virtual do IBGE 

e se baseiam de forma geral nas informações coletadas em nosso último senso demográfico, 

realizado no ano de 2010. A partir dos mesmos é possível destacar dois aspectos centrais a respeito 

da bacia hidrográfica do rio Caratinga: primeiro, a disparidade entre a população do município de 

Caratinga com as demais municipalidades da região; e segundo, os elevados índices de saneamento 

não adequado (saneamento adequado, saneamento semi-adequado e inadequado) na região, com 

mais da metade das municipalidades sem sistema de tratamento de esgoto. Alguns dados são 
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destacados no gráfico da Figura 8 e uma compilação de todas as informações obtidas é apresentada 

na PCA (Principal Component Analysis) da Tabela 6. 

 
Tabela 6: Municipios que compõe a UPGRH DO5 com ID utilizado na PCA 

 

ID Município ID Município 

1 Fernandes Tourinho 16 Santa Bárbara do Leste 

2 Bugre 17 São João do Oriente 

3 Alvarenga 18 Engenheiro Caldas 

4 Capitão Andrade 19 Iapu 

5 Entre-Folhas 20 Itanhomi 

6 Dom Cavati 21 Ubaporanga 

7 São Domingos das Dores 22 Tarumirim 

8 São Sebastião do Anta 23 Bom Jesus do Galho 

9 Sobrália 24 Ipaba 

10 Tumiritinga 25 Resplendor 

11 Imbé de Minas 26 Conselheiro Pena 

12 Vargem Alegre 27 Inhapim 

13 Santa Rita de Minas 28 Caratinga 

14 Piedade de Caratinga 29 Governador Valadares 

15 Alpercata   

 
 

Figura 8: Adequação do saneamento nos domicílios e população por municipalidade na UPGRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: próprio autor 

Domicílio Urbanos - Saneamento semi-adequado [%] 

Residente urbano 

Domicílio Urbanos - Saneamento inadequado [%] 

Domicílio Urbanos - Saneamento adequado [%] 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

 

 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

S
it

u
a

çã
o

d
 d

o
 S

a
n

em
a

n
to

 

2
0
1
6

 
1
5
3
1

 
2
1
1
9
 

3
5
7
3
 

3
8
8
9
 

4
6
0
7
 

2
5
7
8
 

4
2
1

0
 

4
1
2

9
 

4
3
2
3
 

2
0
4
6

 
4
7
7
1

 
4
7
7
4

 
4
6
0
2
 

5
6
6
0

 
3
9
7
4
 

6
3
2
5
 

8
3
2
5

 
7
1
6
4
 

8
5
7
0
 

6
4
3
4
 

8
0
1
9
 

1
0
0
2
4
 

1
5
0
2
8
 

1
2
8
3
2
 

1
7
6
0
1
 

1
3
9
9
3
 

fe
rn

an
d

es
 t
o

u
ri

n
h

o
 

b
u

g
re

 

al
v

ar
en

g
a 

ca
p

it
ão

 a
n

d
ra

d
e 

en
tr

e-
fo

lh
as

 

d
o

m
 c

av
at

i 

sã
o

 d
o

m
in

g
o

s 
d

as
 d

o
re

s 

sã
o

 s
eb

as
ti

ão
 d

o
 a

n
ta

 

so
b

rá
li

a 

tu
m

ir
it

in
g

a 

im
b

é 
d

e 
m

in
as

 

v
ar

g
em

 a
le

g
re

 

sa
n

ta
 r

it
a 

d
e 

m
in

as
 

p
ie

d
ad

e 
d

e 
ca

ra
ti

n
g

a 

al
p

er
ca

ta
 

sa
n

ta
 b

ár
b

ar
a 

d
o
 l

es
te

 

sã
o

 j
o

ão
 d

o
 o

ri
en

te
 

en
g

en
h

ei
ro

 c
al

d
as

 

ia
p

u
 

it
an

h
o

m
i 

u
b

ap
o

ra
n

g
a 

ta
ru

m
ir

im
 

b
o

m
 j

es
u

s 
d

o
 g

al
h

o
 

ip
ab

a 

re
sp

le
n

d
o

r 

co
n

se
lh

ei
ro

 p
en

a 

in
h

ap
im

 

ca
ra

ti
n
g

a 
7
0
4
7
4
 

P
o

p
u

la
çã

o
 U

rb
a

n
a
 



57  

 

Figura 9: PCA dos dados das municipalidades da região de estudo 
 

Fonte: próprio autor 
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5.3 Mapa temático da bacia hidrográfica 

Figura 10: Limite da bacia hidrográfica do rio Caratinga, sedes municipais e pontos de amostragem 

 

Fonte: próprio autor 
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5.4 Plano de amostragem 

Considerando o diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica, disponibilizado pelas agências 

de bacia, os dados socioeconômicos dos municípios integrantes e o princípio de divisão do corpo 

hídrico em três macrorregiões, apresentado no RCC, foram considerados os seguintes pontos 

centrais na determinação dos pontos amostrais: 

 

(1) população urbana: o município mais populoso da região é o de Caratinga, tendo sido 

priorizada a alocação de pontos em sua região de entorno, montante, município e jusante. Pretende- 

se com a distribuição entender o impacto do centro urbano na presença dos fármacos; 

 

(2) quadro do saneamento: nesse quesito o intuito foi a observação da influência tanto da 

adequação ao saneamento quanto da presença de estação de tratamento de esgoto (ETE), assim 

foram alocados pontos a jusante de cidade com diferentes adequações do saneamento e com 

presença e ausência de ETE; 

 

(3) tipo de uso do solo urbano/rural: as principais feições de paisagem da bacia são as áreas 

urbanas e as zonas rurais. Os pontos foram alocados de forma a ilustrar as influências desse 

mosaico. 

 

(4) RCC - macrorregião da bacia: entendendo que no ambiente fluvial a zona de maior 

dependência do material orgânico autóctone é a porção média do rio; considerando ainda que a 

presença de fármacos no meio aquático pode influenciar a biota responsável por essa produção; a 

alocação dos pontos amostrais foi feita centralmente nessa área (que coincide com a região do 

município de Caratinga). 

 

O Quadro 1 traz a seleção de localidades onde a amostragem foi realizada durante a 

campanha, os pontos representados espacialmente no mapa da Figura 10. 
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Quadro 1: Classificação dos pontos amostrais de acordo com o tipo de sítio amostral 

 

Sítios Indicadores Sítios Integradores 

Ponto Indicador Ponto Integrador 

DO5-03/2 4 centro urbano sem tratamento 

de esgoto 

DO5-02/3 integra os usos na porção alta 

do caratinga por estar na 

confluência com o principal 

afluente, rio Preto 

DO5-04/2 4 centro urbano com tratamento 

de esgoto 

DO5-05/2 integra os principais centros 

urbanos a uma região 
predominantemente rural 

DO5-07/1 4 dentro do maior centro urbano 

da bacia 

DO5-06/1 4 integra a utilização na região 

alta da bacia a influência do 
principal centro urbano 

DO5-08/1 a montante do maior centro 
urbano da bacia 

DO5-01/3 Integra toda a bacia 
hidrográfica 

DO5-09/1 alto da bacia hidrográfica, com 

pouca influência antrópica 

  

DO5-10/1 cabeceira da bacia, ponto 

testemunho 

  

x/1 - alto Caratinga; x/2 - médio Caratinga; x/3 - baixo Caratinga; x/4 - área urbanizada 

5.5 Espectroscopia 

A espectroscopia foi realizada com o intuito de definir os melhores níveis de excitação e 

emissão do material dissolvido nas amostras. A intenção de tal análise foi otimizar a detecção da 

fase dissolvida nas amostras líquidas nas técnicas de quantificação acopladas ao sistema de AF4. 

A partir da análise das amostras, determinou-se o comprimento de onda de máxima excitação como 

sendo de 346nm e comprimento de onda maior emissão como sendo 440nm, Figura 11. 

 
Figura 11: Espectro médio de excitação e emissão máximas das amostras líquidas. 
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5.6 Análise morfológica dos sólidos presentes nas amostras líquidas 

A análise das amostras líquidas pelo Zetasizer mostram que o diâmetro médio do material 

dissolvido é de 200nm, com pode ser observado na Figura 12. 

 
Figura 12: Diâmetro médio do material dissolvido determinado pelo Zetasizer 
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injeções de amostras sem prévio tratamento, que resultaram em leituras não aceitáveis pelo sistema 

de detecção (ultra-violtea – UV e fluorescência – FLD) acoplados ao sistema de AF4, Figura 13; 

em seguida foram feitas injeções de amostras concentradas 25 vezes por evaporação em estufa 

ventilada (40 ºC), que resultaram nos sinais mostrados na Figura 14. As leituras pelo sensor MALS, 
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Figura 13: Resposta do sistema de detecção acoplado ao AF4 após injeção de amostras bruta. 

 
 

 

 
6.00E-1 

 
5.50E-1 

 
5.00E-1 

 
4.50E-1 

 
4.00E-1 

 
3.50E-1 

 
3.00E-1 

 
2.50E-1 

 
2.00E-1 

 
1.50E-1 

 
1.00E-1 

 
5.00E-2 

 
UV PN 3621 20° FLD 

 

6.94E-17 
 
 

5 10 15 

 
 

20 25 

Time [min] 

 
 

30 35 40 

 

 

Figura 14: Resposta do sistema de detecção acoplado ao AF4 após injeção de amostras concentradas por 

evaporação. 
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Figura 15: Sinal do detector de MALS para amostra bruta analisada diretamente em cubeta inserida no detector. 
 

 
Figura 16: Sinal do detector MALS durante leitura do fluxo de saída do sistema de AF4 quando injetada 

amostra bruta e amostra bruta concentrada. 
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5.7 Parâmetros ambientais analisados 

A leitura em campo a em laboratório dos parâmetros ambientais nos pontos amostrais 

estudados resultou nos valores indicados na Tabela 7. 

 
Tabela 7: Parâmetros ambientais considerados em cada ponto amostral 
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5.8 Detecção de antibióticos 

A analises por espectrometria de massas resultaram na detecção dos antibióticos estudados 

nas amostras de águas superficiais e águas intersticiais são apresentadas nas Furas 17 e 18 abaixo. 

 

Figura 17: Antibióticos detectados nas amostras de água superficial (L) 
 

 

Figura 18: Antibióticos detectados nas amostras de água intersticial (LI) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

“Education is the point at which we decide whether we love 

the world enough to assume responsibility for it…” (Hannah Arendt) 

 

6.1 Consumo de antibióticos no Brasil 

A grau de impacto de um determinado contaminante sobre o meio ambiente é dependente de 

uma série de fatores, como o potencial poluidor, o porte ou carga poluidora e a persistência do 

mesmo no compartimento ambiental considerado. Medicamentos são amplamente e 

abundantemente consumidos na sociedade contemporânea. Devido as formas de ação e terapia, 

cerca de 70% dos fármacos consumidos pelo homem são excretados, passam pelas redes de esgoto 

urbano e acabam chegando aos ambientes fluviais. Nesse contexto, a contaminação de rios por 

fármacos, entre eles antibióticos, já foi reportada globalmente. Identificar então as substâncias de 

maior consumo e, consequentemente, maior preocupação passa a ser um desafio local. No Brasil, 

o acesso a medicamentos se dá de duas formas preponderantes, por aquisição na rede privada ou 

através de programas públicos de acesso a medicamentos. Atualmente o programa governamental 

de maior difusão no acesso a medicamentos é o Farmácia Popular, que diminuí o custo de aquisição 

na rede particular de farmácias por meio de subsídios. 

 

No caso específico de medicamentos antimicrobianos, a dispensação realizada na rede 

privada deve ser obrigatoriamente reportada a ANVISA, gerando um banco de dados expressivo 

do consumo desses medicamentos no país. Esse estudo fez uso de tal banco de dados para a 

determinação das substâncias de interesse da pesquisa. Embora a estratificação do banco de dados 

não tenha fornecido dados refinados o suficiente para a caracterização da região que a bacia do rio 

Caratinga abrange, o uso de uma perspectiva nacional, no lugar de dados internacionais, já é muito 

vantajoso, já que uso dessas substâncias têm grande variabilidade global. Os resultados encontrados 

por esse pesquisa para a dispensação de antibióticos no Brasil, pela análise do banco de dados 

fornecido pela ANVISA, , mostram-se consistentes com outros estudos sobre o tema de anos 

anteriores, Moura et al. 2015; Van Boeckel et al. 2014 e Carias et al. 2011. 
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Figura 19: Consumo de antibióticos em Minas Gerais entre os anos de 2013 e 2016 
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apresentado pelo país em estudos preliminares. As substâncias mais consumidas, AMX, CEF e AZI 

são antibióticos de amplo espectro, sendo regularmente utilizados em terapias cotidianas, fazendo 

sentido serem mais dispensadas. Por outro lado, como observado nessa pesquisa, essas substâncias 

foram pouco detectadas, tal situação provavelmente se relaciona a sua rápida degradação no meio 

ambiente ou, devido às limitações dessa pesquisa, a sua migração para compartimentos do ambiente 

fluvial não estudados, como os sedimentos de fundo. 

 

6.2 Análise morfológica dos sólidos dissolvidos 

O sistema de AF4 é caracterizado por um pequeno volume de injeção amostral, 100 µL, 

associada a uma alta taxa de eluição da amostra, 0,5 mL min−1. A injeção de amostras naturais 

diretamente no sistema leva a resultados de leitura insatisfatórios, devido a diluição da mesma na 

fase usada para transporte da mesma ao longo do sistema de análise, como mostra a Figura 13. A 

análise por AF4 se assemelha a uma cromatografia, ou seja, o equipamento em si realiza somente 

a técnica de estratificação da amostra injetada. A análise da fase que sai do equipamento, como a 

determinação da concentração e morfologia, pretendidos nessa pesquisa, depende da utilização de 

outros equipamentos em série a saída do AF4. Este projeto teve acesso a uma configuração de AF4 

AMX CEF AZI TMP SMX TET CLA ERI CIP LEV NOR 

43,19% 

0,00% 0,39% 

0,04% 
Outros 

2,37% 
20,86% 

0,07% 

4,43% 

4,43% 

3,85% 

20,36% 

2013 a 2016 
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acoplado a 3 sistemas em série, um detector de UV, um detector de fluorescência (FLD) e um 

detector de espalhamento multiangular de luz (MALS). O resultado da análise é considerado 

insatisfatório quando o sinal nos detectores acoplados ao sistema não é suficiente para confirmação 

da leitura. Tanto o sinal de UV quanto FLD, utilizados na detecção das partículas, foram 

inexistentes ou abaixo do necessário para a determinação de concentração. Quanto ao sinal do 

MALS (PN3621 20º), usado na caracterização morfológica, diâmetro médio, foi inexiste ou 

apresentou ruído também acima do aceitável. 

 

Para contornar os resultados ruins encontrados com a injeção das amostras brutas, uma 

segunda análise com amostra concentrada 25 vezes, por evaporação em estufa ventilada a 40 ºC, 

foi realizada. O resultado, apresentado na Figura 14, mostra uma melhoria significativa nos sinais 

de detecção UV, FLD e MALS, mas ainda aquém do necessário para a quantificação e 

caracterização morfológica. Em ambas as análises o Zetasizer (analisador por MALS) não 

conseguiu gerar um relatório sobre a distribuição do diâmetro das partículas contidas nas amostras, 

sendo o fator principal para tanto uma contagem do número de eventos de detecção insuficiente. O 

comportamento do coeficiente de correlação do detector, que determina a confiabilidade da leitura, 

é esperado ser como na Figura 15, o obtido, Figura 16, mostra uma incapacidade do detector em 

analisar a amostra. Desta forma, uma solução para contornar os obstáculos encontrados na análise, 

seria a injeção de volumes maiores, próximos a 1 mL, no entanto o sistema instalado no laboratório 

utilizado ainda não possuí tal configuração. 

 

6.3 Presença de antibióticos no rio Caratinga - MG 

Inicialmente é interessante observamos os resultados de uma forma ampla, como as 

substâncias mais e menos identificadas nas amostras, Figura 20 e Figura 21. O primeiro fato que 

pode ser notado é a detecção do SMX em todas as amostras de águas superficiais (L) e água 

intersticial (LI); e da TET, não encontrada em somente uma amostra. Também AMP, NOR-2 e 

SMZ, aparecem em mais de 70% de todas as amostras analisadas, presentes tanto nas águas 

superficiais quanto nas intersticiais. Os elevados níveis de detecção desses compostos assim como 

sua aparente mobilidade, entre os diferentes compartimentos aquosos, indicam uma elevada 

exposição das águas da bacia a tais antibióticos, assim como indica uma elevada exposição da biota. 

Uma segunda hipótese pode ser uma alta persistência destas substâncias uma vez que entram nos 

sistemas fluviais (já que algumas substâncias são de pouco consumo, Figura 7). 
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Figura 20: Percentil da detecção dos antibióticos 

analisados em relação ao total de detecções nas amostras 

de água superficial 

TMP-L AMX1-L 0% AMX2-L 

4%  1%  1% 
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1-L 14% 
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LEV-L 
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TET-L 

NOR 2-L 12% 
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 Figura 21: Percentil da detecção dos antibióticos 

analisados em relação ao total de detecções nas amostras 

de água intersticial 
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TET-LI AMP-LI 
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Se por um lado essa pesquisa detectou antibióticos em todos os pontos amostrais e em todas 

as amostras analisadas, por outro, foi possível perceber uma diferença nos níveis de exposição dos 

compartimentos ambientais avaliados. As águas superficiais apresentaram contaminação, em mais 

de 70% das amostras, por CEF e CIP; já as águas intersticiais mostraram contaminação superior a 

70% por LEV. Indicativo de uma tendência a permanência em um compartimento ou outro, 

provavelmente relacionada as características físico-químicas da substância. Outro ponto de 

destaque, em relação as substâncias detectadas, foi a baixa detecção antibióticos de amplo consumo 

no país, como a Amoxicilina (AMX-1 e AMX-2 – principal produto de degradação da AMX). Aqui 

é interessante notar que os pontos de identificação são em locais próximos ao despejo de a esgotos 

urbanos sem tratamento. Como as penicilinas são facilmente degradadas, sua presença próxima a 

pontos de contaminação por esgotos bruto, assim como sua ausência nos demais locais de 

amostragem, perece evidenciar sua rápida degradação quando submetida aos processos de 

tratamento de esgoto ou uma vez que inserida no meio aquático. 

 

Por fim, deve-se destacar nessa discussão o fato de terem sido analisadas apenas amostras de 

compartimentos aquosos. A detecção de uma substância está limitada a diversos fatores, dentre 

eles a capacidade da técnica de extração utilizada em conseguir remover o analito da amostra ou 

até a presença do mesmo no compartimento analisado. Sedimentos são uma matriz composta por 
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diferentes materiais e possuem uma grande gama de sítios quimicamente ativos. Por essa amplitude 

de possibilidades de interação, acabam se tornando sumidouros de diversos contaminantes, entre 

eles alguns orgânicos, como pesticidas. Assim, a não detecção de alguns desses antibióticos nas 

amostras líquidas analisadas nessa pesquisa, pode implicar, não em uma ausência de contaminação, 

mas na possível ligação do antibiótico a uma parcela sólida sedimentada. 

 

Passando para uma observação das detecções de um ponto de vista espacial, a distribuição 

dos antibióticos ao longo da bacia hidrográfica do rio Caratinga, como notável nas cartas da Figura 

22 e Figura 23, fica bastante relacionada a proximidade de centros urbanos. Constatação 

amplamente descrita na literatura. Em termos totais de detecções, pode ser percebido que uma 

maior incidência de substâncias ocorre dentro ou a jusante de concentrações populacionais sem 

tratamento dos efluente domésticos, como Inhapim e Dom Cavati, inclusive com uma aparente 

persistência das substâncias por um trecho mais extenso do rio, percebido pelo ponto PRC02. Dessa 

forma pode ser inferido que, embora sistemas de tratamento de esgoto não eliminem ou degradem 

todos os antibióticos, parecem reduzir a quantidade de substâncias detectáveis, assim como afetam, 

possivelmente, a carga dessas substâncias que alcança o meio ambiente. Um pouco desconexa das 

amostras de águas superficiais, as amostras LI pareceram ser mais constantes após o centro urbano 

de Caratinga. Nesse sentido, e se consideramos que esgotos urbanos são a principal fonte de 

contaminação por antibióticos em águas naturais, pode haver um indício da necessidade de maiores 

concentrações nas águas superficiais para que tais substâncias migrem, infiltrem-se, nesse 

compartimento fluvial mais restrito. 

 

As águas superficiais, Figura 22, apresentaram um maior número de detecções de 

antimicrobianos que as águas intersticiais. A identificação das substâncias ocorreu, nessas 

amostras, principalmente junto aos centros urbanos, que são também fontes pontuais, em termos 

de bacia hidrográfica, de contaminação dessas substâncias. Já as amostras de água intersticial, 

Figura 23, mostraram menor incidência de antibióticos em alguns dos pontos amostrais localizados 

na região mais antropizada da bacia, entre as cidades de Caratinga e Dom Cavati. É interessante 

notar que a detecção de uma substância em nas águas superficiais de um ponto amostral não indica 

necessariamente a sua observação na amostra de água intersticial, mais um indicativo da 

complexidade dos mecanismos de difusão na distribuição de tais antibióticos entre os 

compartimentos fluviais. 
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Figura 22: Total de substâncias detectadas nas amostras de água superficial 
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Figura 23: Total de substâncias detectadas nas amostras de água intersticial 
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Diversos fatores podem interferir nos processos de difusão de moléculas em meios 

complexos como os compartimentos aquáticos. Nesse sentido, a análise conjunta da variação de 

parâmetros de qualidade da água e a detecção de diferentes antibióticos nos pontos amostrais pode 

ajudar no entendimento dos processos de distribuição. A Figura 24 mostra a análise de correlação 

entre os valores dos parâmetros de qualidade da água avaliados durante a campanha amostral e a 

quantidade total de antibióticos detectados em cada ponto (total de antibióticos detectados por 

ponto amostral nas amostras de água superficial – tot. L e total de antibióticos detectados por ponto 

amostral nas amostras de água intersticial – tot. LI). A detecção em amostras de água superficial 

apresentou correlação positiva com ORP (0,70), OD (0,33) e Dm (0,26). Já a detecção em amostras 

de água intersticial se correlacionou positivamente com X32 (0,61) e pH (0,3); e negativamente 

com Dm(-0,53) e ORP (-0,36). É interessante notar que fatores que parecem contribuir para a 

detecção de antibiótico nas águas superfícies se correlacione antagonicamente a presença dos 

mesmos nas águas intersticiais, mais intimamente relacionadas aos sedimentos. 

 
Figura 24: Análise de correlação entre os parâmetros de qualidade da água analisados em campo e a detecção 

de antibióticos. 
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O potencial de oxi-redução, que indica o estado da solução em relação a uma situação padrão, 

é utilizado como indicador de contaminação por substâncias redutoras (como produtos de limpeza 

a base de cloro, valores positivos elevados de ORP) ou oxidativas (como drenagens ácidas de 

atividades de mineração ou despejos industriais, valores negativos de ORP). O fato deste parâmetro 

estar se correlacionando a detecção de antibióticos nas amostras de águas superficiais e 

negativamente com as amostras de águas intersticiais, indica que em ambientes redutores, há uma 

tendência a dissolução desses fármacos nas águas superficiais, ao passo que em ambientes 

oxidantes, os mesmos parecem tender a uma migração para a região próxima aos sedimentos, talvez 

até mesmo reagindo com grupos ligantes presentes nas frações sólidas. Uma análise de 

componentes principais entre os parâmetros de qualidade da água e a detecção de antibióticos, 

Figura 25 e Figura 26, permite mais algumas inferências. 

 

Em primeiro lugar é interessante notar como a PCA consegue distinguir pontos críticos da 

bacia hidrográfica, o ponto PRC01 na foz do rio Caratinga no rio Doce, com poucos impactos 

aparentes, dos pontos PRC06 e PRC07 que estão próximos a cidade de Caratinga e apresentam 

claros sinais de degradação da qualidade ambiental. Ainda, a distinção entre esses dois últimos 

pontos, o primeiro, PRC06, a jusante da ETE do município e o segundo, PRC07, dentro do centro 

urbano mas a montante da ETE. Bom, partindo para a observação dos diferentes quadrantes da 

PCA, nota-se como a distribuição dos pontos, em relação ao eixo vertical, está relacionada a 

quantidade de antimicrobianos detectados em cada ponto amostral. Nos quadrantes superiores 

temos pontos com maiores valores de ORP assim como maior número de antibióticos encontrados, 

na parte inferior ficam os pontos com menor detecção (PRC01, PRC07 e PRC10). 

 

Durante o planejamento amostral, o ponto PRC07 foi inserido para servir como vislumbre do 

efeito de grandes centros urbanos em termos de contaminação por antibióticos. O fato de poucas 

substâncias terem sido detectadas no mesmo é intrigante. Uma teoria aventada é que a baixa 

quantidade de substâncias detectadas se deve a um ORP negativo, que causa o deslocamento dos 

analitos para outras fases não analisadas. A detecção de um maior número de substancias na água 

intersticial do mesmo ponto parece corroborar essa teoria; uma segunda hipótese é considerar o 

fato da cidade contar com sistema de coleta de esgoto, principal fonte de contaminação dos recursos 

hídricos por fármacos, o que desviaria a contaminação esperada pelo centro urbano para jusante da 

cidade, corroborada pela identificação de um maior número de substâncias no ponto PRC06. 
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Figura 25: Análise de componentes principais entre parâmetros de qualidade da água analisados e a detecção de antibióticos nas amostras de água superficial. 
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Figura 26: Análise de componentes principais entre parâmetros de qualidade da água analisados e a detecção de antibióticos nas amostras de água intersticial. 
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A PCA entre os parâmetros de qualidade da água e as amostras de água intersticial pareceu 

não trazer muita distinção entre os pontos afora as aventadas acima, já que houve pouca correlação 

entre as variáveis e uma dispersão razoavelmente homogênea dos pontos nos quadrantes. Sendo as 

águas intersticiais bastante influenciadas pelos sedimentos, é de se esperar que os mesmos exerçam 

importantes mudanças nas propriedades dessa fase aquosa. Assim, os parâmetros analisados podem 

não refletir as reais características físico-químicas dessa fase aquosa e, por consequência, não 

explicar a variação entre a quantidade e variedade de antibióticos detectados nessas amostras. A 

determinação de parâmetros que melhor expressem a exposição dessa matriz é essencial, sendo ela 

tanto o meio de transporte de matéria entre o sedimento e as águas superficiais, como também de 

substrato que contém os nutrientes consumidos pelo bentos, a presença de antibióticos em tal 

compartimento pode ser um indício de contaminação em nível mais agudo do meio aquático, assim 

como maior exposição da biota. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“When I was a child, I spake as a child, I understood as a 

child, I thought as a child: but when I became a man, I put away 

childish things. 

For now we see through a glass, darkly; but then face to face: 

now I know in part; but then shall I know even as also I am 

known.…” (Cornthians 13) 
 

Os ambientes fluviais são, desde os primórdios da civilização humana, centrais e essenciais 

ao desenvolvimento da sociedade. Por outro lado, as ações tomadas que levaram a esse 

desenvolvimento trouxeram consigo impactos, muitas vezes negativos e indesejados, sobre o 

ambiente fluvial, prejudicando muitas de suas funções desejáveis, como por exemplo a qualidade 

do abastecimento público de água. Ao longo da história as formas de contaminação dos recursos 

hídricos se alteraram tão drasticamente quanto os meios de produção. Primordialmente esses 

impactos eram causados por materiais encontrados na natureza, como barro e argila da olaria, 

posteriormente, com o desenvolvimento de diversos materiais sintéticos, chegamos aos atuais 

recalcitrantes pigmentos industriais e persistentes pesticidas. Nesse contexto a medicina, e consigo 

os medicamentos, evoluem do tratamento com extratos naturais a terapias complexas com uso de 

drogas sintetizadas, com destaque para os antibióticos. Essa classe de medicamento, desenvolvida 

a uma elevada capacidade antimicrobiana, tem impacto de sua presença nos meios naturais ainda 

não muito bem compreendido, mas potencialmente muito danoso. 

 

A detecção e quantificação de antibióticos está em vias de ser bem consolidada em países 

desenvolvidos, Estados Unidas, Canadá e alguns europeus; inclusive sendo adicionada a novas 

diretrizes ambientais que tratam da qualidade das águas. Por outro lado, dada a complexidade das 

técnicas utilizadas para sua determinação, esse cenário ainda não é uma realidade no Brasil, poucos 

são os estudos que tratam do tema e menos ainda os recursos hídricos com algum estudo. Uma 

primeira questão que surge quando se almeja tal determinação, é em quais substâncias a pesquisa 

deve ter seu foco. Nesse sentido, o levantamento, inédito, dos antibióticos consumidos no país, a 

partir de dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) da 

ANVISA, realizado por essa pesquisa foi, per se, um resultado bastante relevante. A diferença 

apresentada entre as classes de antibióticos mais consumidos no Brasil e aquelas mais consumidas 

em outros países destaca a relevância de tal levantamento. 
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Entendido essa pergunta inicial da pesquisa proposta, partiu-se para o segunda questão posta, 

quais os pontos deveriam ser amostrados de forma a, sucintamente, representar a bacia hidrográfica 

como um todo e abordar também aspectos ecológicos. Nesse sentido, o aprofundamento na 

literatura que trata de sistemas fluviais ajudou a identificar fatores chave para a determinação dos 

pontos amostrais. Com base no RCC e tomando questões clássicas na determinação de pontos 

amostrais, como a presença de centros urbanos significantes e atividade de uso e cobertura da terra 

marcantes, foi possível montar uma rede de pontos amostrais expressiva da bacia. O objetivo desses 

pontos amostrais, para além do convencional estudo dos impactos de uso e ocupação, foi 

representar os diferentes estágios ecológicos pelos quais um rio passa desde sua cabeceira até sua 

foz. 

 

Determinados os locais de coleta e as substâncias a serem analisadas, a etapa mais extenuante 

do projeto se iniciou, como coletar, manusear, armazenar e analisar as amostras colidas. Devido as 

baixíssimas concentrações que antibióticos são encontrados na natureza a determinação da técnica 

de análise se mostrou clara, pela própria literatura. No entanto, a preparação das amostras para 

análise por cromatografia acoplada a espectrometria de massas foi um desafio, sendo finalmente 

escolhida a EPBT, por apresentar menor custo e razoável facilidade de execução. Nesse momento 

da pesquisa algumas etapas não puderam ser executadas devido a problemas operacionais no 

laboratório, o que acabou por inviabilizar etapas mais aprofundadas que caberiam no escopo do 

projeto, como a detecção em amostras sólidas e a quantificação das concentrações dos antibióticos 

nas amostras coletadas. Por outro lado, os métodos, técnicas e processos utilizados se mostram 

suficientes e adequados para a detecção dos analitos selecionados, levando a uma preciosa 

compreensão da presença de antimicrobianos nas águas do rio Caratinga. 

 

O que nos traz, finalmente, a percepção da presença dos antibióticos estudados em todos os 

pontos amostrais escolhidos. Desde ambientes altamente antropizados, como os pontos amostrais 

próximos aos grandes centros urbanos da região, como Caratinga e Inhapim, a localidades com 

aparente pouca interferência humana, como os pontos extremos da bacia, o mais a montante 

(PRC10) e o mais a jusante (PRC01). Contrastando com as expectativas, os antimicrobianos mais 

detectados na bacia do rio Caratinga não foram as mesmas que a pesquisa determinou como sendo 

de maior consumo. Apesar de representar mais de 40% dos antibióticos dispensados no estado de 

Minas Gerais, a AMX representou apenas 2% das detecções em amostras de águas superficiais e 
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4% nas águas intersticiais. Essa constatação traz à tona a necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre o destino de antibióticos uma vez que esses adentram o meio ambiente. Uma das hipóteses 

aventadas traz uma possibilidade otimista, que é a degradação da mesma, possível inativação de 

suas propriedades antimicrobianas e por fim reduzido impacto ambiental. Já a segunda hipótese, 

de ligação dessa substância aos sedimentos de fundo, pode significar uma perspectiva ambiental 

mais alarmante, onde a biota de fundo está exposta a esse antibiótico, o que pode induzir o aumento 

da resistência de microrganismos patogênicos presentes nesse ambiente. 

 

Outras substâncias de amplo consumo, CEF e AZI, foram detectadas em diversas das 

amostras, evidenciando o vetor que conecta consumo da substância a contaminação do recurso 

hídrico pela mesma. Por outro lado, antimicrobianos de baixo consumo, SMX e TET, mostram um 

aspecto mais preocupante da contaminação por antibióticos, a sua detecção mesmo quando pouco 

consumidos, ou seja, uma aparente recalcitrância dos mesmos. Por fim, a detecção de diversas 

substâncias em cada um dos pontos amostrais, destaca a necessidade de estudos do efeito 

combinado dessas substâncias sobre microrganismos patogênicos. Embora a literatura indique que 

os impactos da presença de antibióticos, nas concentrações que são detectados no meio ambiente, 

sejam relváveis, poucos estudos buscaram compreender o efeito sinergético desses medicamentos 

sobre a biota exposta. 

 

A detecção de múltiplos antibióticos em todos os pontos amostrados, tanto nas águas 

superficiais quanto intersticiais, por essa pesquisa indica uma contaminação ampla da bacia 

hidrográfica do rio Caratinga. Uma esperada correlação positiva entre a quantidade de detecções 

em águas superficiais e água intersticial parece indicar a não fixação dessa classe de medicamentos 

em sólidos sedimentados ou sua completa dissolução nas águas superficiais. No entanto, uma 

análise mais próxima das substâncias detectadas mostra uma impossibilidade nessa afirmação, 

primeiramente a presença de alguns antibióticos em ambos os compartimentos, indicando uma 

elevada mobilidade; em segundo lugar a detecção de substâncias distintas entre os compartimentos 

de um mesmo ponto amostral, ou seja, a possibilidade de algumas estarem mais propícias a 

dissolução ao passo que outras tenderem a migrar para o fundo do canal. Dessa forma, para se 

inferir adequadamente sobre a partição dessas substâncias, faz-se necessária uma análise também 

da presença dos antibióticos selecionados nos sedimentos e sólidos suspensos. Embora uma 

resposta definitiva ao objetivo principal dessa pesquisa não tenha sido alcançada (a partição dessas 
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substâncias nos compartimentos do ambiente fluvial), os resultados trouxeram algumas 

perspectivas novas sobre o preocupante estado de contaminação das águas brasileiras, dada a 

detecção em todos os pontos amostrais de uma bacia hidrográfica pouco antropizada. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 

 
 

Ao longo dessa pesquisa alguns gargalos foram identificados e são esses que aponto como 

possíveis trabalhos futuros. O primeiro grande estreitamento de percurso foi a determinação de 

quais antibióticos serem pesquisados, embora essa questão tenha sido respondida em primeira mão, 

uma segunda questão foi levantada, qual a sazonalidade do consumo dessas substâncias? A 

amostragem independente da época do ano vai trazer a mesma resposta? Aqui propõe-se um estudo 

mais aprofundado dos dados do SNGPC da ANVISA, que pode trazer contribuições essenciais ao 

planejamento de estudos de contaminação das águas no território brasileiro por fármacos. 

 

O conhecimento analítico necessário a determinação de antibióticos em amostras ambientais, 

assim como a complexidade e custo das análises foi um segundo empecilho. A determinação de 

processos e condições analíticas otimizados e de custo reduzido para a determinação dessas 

substâncias em amostras complexas, como águas naturais e sedimentos, também pode ser alvo de 

pesquisas. Especialmente se, seguindo tendências internacionais de inclusão de algumas dessas 

substâncias na determinação de padrões de qualidade, houver no futuro uma necessidade de 

análises mais rotineiras que escapem ao escopo puramente acadêmico. 

 

Por fim, a detecção de antibióticos em matrizes fluviais sólidas, sedimentos e sólidos 

suspensos, pode trazer uma nova luz ao entendimento do destino destes contaminantes uma vez 

que inseridos no meio aquático. Aprofundar ainda mais e partir para a quantificação em cada um 

dos quatro compartimentos principais dos rios, água superficial, água intersticial, sólidos suspensos 

e sedimentos, pode trazer um entendimento não somente da partição dessas substâncias em rios, 

mas delinear grupos da biota mais vulneráveis e a exposição de sistema de abastecimento a 

antibióticos. 
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