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RESUMO - A contaminação por compostos farmacêuticos nos ambientes aquáticos e sua difícil 

remoção no tratamento convencional de água representam um desafio às companhias saneamento. 

Contudo, os fármacos são susceptíveis a degradação por bactérias presentes na água, sedimento e 

efluentes de esgoto.  Neste trabalho se avaliou a biodegradação de três fármacos por meio de 

bactérias presentes em filtros de carvão com atividade biológica (CAB) em escala de laboratório. 

Foi utilizada uma água de estudo contendo três fármacos (ibuprofeno - 0,20 µg/mL; naproxeno - 

0,20 µg/mL; e diclofenaco de sódio - 0,20 µg/mL), acrescido de um inóculo do efluente dos filtros 

CAB.  O controle foi representado pelas mesmas condições descritas anteriormente, mas sem 

receber o inóculo. Os ensaios foram realizados no escuro, com agitação, durante 24 semanas, sendo 

retiradas amostras semanais para análises dos fármacos. Os resultados demonstraram que os 

fármacos foram biodegradados por bactérias presentes no meio, uma vez que a degradação natural 

dos fármacos foi baixa. Este estudo permite inferir a capacidade de biodegradação de fármacos por 

bactérias presentes em filtros CAB, e o possível uso destes microorganismos como alternativo de 

controle e remoção destas substâncias no tratamento de água potável.  

ABSTRACT - The contamination for pharmaceuticals compounds in aquatic environments and 

their difficult removal in the conventional water treatment is a challenge to companies of sanitation. 

However, the pharmaceuticals are susceptible to degradation by bacteria present in water, sediment 

and sewage effluents. In this study we evaluate biodegradation of pharmaceuticals by bacteria 

present in carbon filters with biological activity (BAC) in bench scale. Water containing three 

pharmaceuticals (ibuprofeno – 0.20 µg/mL; naproxeno – 0.20 µg/mL; and diclofenaco de sódio – 

0.20 µg/mL) was used, plus an inoculum of the effluent filters BAC. The control was represented 

by the same conditions described above, but without receiving the inoculum. The tests were 

performed in the dark, with stirring, for 24 weeks, and samples for analyses of pharmaceuticals 

were weekly withdrawn. The results showed that pharmaceuticals were biodegraded by bacteria 

present in the environment since the natural degradation of the pharmaceuticals was low. This study 

provides the ability to complete biodegradation of pharmaceuticals by bacteria present in BAC 

filters, and the possible use of these microorganisms as alternative control and removal of 

substances in the treatment of drinking water. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento na contaminação dos ambientes aquáticos por compostos xenobióticos tem 

despertado uma preocupação à comunidade científica mundial nas últimas décadas. Esta apreensão 

decorre do expressivo aumento destes contaminantes ambientais “emergentes” (provenientes das 

atividades industriais, agrícolas, de prescrição médica, hospitalares e de higiene pessoal) sobre as 

matrizes ambientais, e dos estudos escassos realizados sobre sua toxicidade, efeitos potenciais ao 

meio ambiente e à saúde humana (HERNÁNDEZ et al, 2007). 

Atualmente a questão da poluição ambiental relacionada aos fármacos tem sido objeto de 

estudo em todo o mundo, visto que milhares de toneladas destes compostos são consumidos 

diariamente, tanto pelo homem como por animais, e pelo fato dos recursos hídricos serem o 

depósito final destes químicos (PONEZI et al., 2006). No Brasil o cenário é preocupante, pois se 

nota associado a esta problemática o aumentado expressivo no consumo de água, tanto para o 

abastecimento das cidades, quanto para o uso agrícola e industrial, que concomitantemente aumenta 

a geração de águas residuárias; além de se observa uma normatização sanitária incipiente, sobre a 

regulamentação da presença de xenobióticos em águas destinadas ao consumo humano. 

Estudos recentes apontam para presença de diferentes compostos xenobióticos, derivados de 

fármacos, hormônios sexuais e produtos industriais em águas superficiais em regiões próximas aos 

grandes centros urbanos do Brasil, pois apesar, das modernas tecnologias de tratamento adotadas 

nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), alguns desses compostos, não são biodegradados ou 

eliminados completamente durante o tratamento (GHISELLE, 2006). Esta situação configura um 

risco potencial da exposição dos fármacos à saúde humana (WEBB et al., 2003) em razão de sua 

inevitável contaminação aos corpos hídricos, especialmente os mananciais de abastecimento de 

água (FENT et al., 2006). 

No que tange a qualidade da água potável, os processos utilizados nos sistemas convencionais 

de tratamento de água não garantem a remoção de uma série de micropoluentes, especialmente os 

fármacos (JONES, et al., 2005). Pesquisas atuais evidenciam a presença em níveis próximos destes 

compostos entre as águas brutas e tratadas, o que demonstra a ineficiência durante o tratamento nas 

Estações de Tratamento de Água - ETA (GHISELLI, 2006). Contudo, novos processos de 

tratamento estão sendo investigados para implementação e disposição de novas tecnologias que 

possibilitem a remoção destes micropoluentes da água, assegurando-a para o consumo, segundo as 

normas de qualidade recomendadas (TERNES et al., 2002). 
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Uma série de avançadas tecnologias de tratamento de águas, tem sido avaliados quanto à sua 

eficácia em eliminar os compostos farmacológicos mais comuns. Apesar da constatação de 

tecnologias de tratamento de águas já conhecidas, tais como: filtração com membrana e carvão, 

oxidação por ozônio, ultravioleta, peróxido de hidrogênio, nanofiltração, osmose e reversa poderem 

reduzir expressivamente os riscos de exposição aos fármacos na água, uma série de outros 

medicamentos (quimioterápicos) ainda tem sido considerado como compostos recalcitrantes 

(REYNOLDS, 2003). 

Diante desse cenário tornam-se necessárias avaliações criteriosas da presença de fármacos em 

águas superficiais, por meio de programas de monitoramente destas águas, assim como a melhora 

nos processos de tratamento de água para remoção dessas substâncias quando detectadas 

(GHISELLI, 2006). Considerando estes aspectos, a possibilidade de utilizar microrganismos 

específicos ou consórcios microbianos adaptados em remover os compostos farmacêuticos, a partir 

de águas residuais ou água potável, pode representar uma medida considerável para o controle e 

remoção destas substâncias, possibilitando aumento na qualidade do tratamento da água. 

A eficiência da biodegradação dos fármacos por meio de microorganismos pode vir a 

representar uma proposta promissora no processo de tratamento de água, principalmente quando as 

condições adequadas para a biodegradação puderem ser identificadas, e talvez impostas em 

sistemas de biofiltração, como, por exemplo, a possibilidade de se inocular organismos específicos 

isolados capazes de metabolizar eficientemente estes compostos farmacológicos. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo avaliou a biodegradação dos fármacos ibuprofeno, naproxeno e 

diclofenaco de sódio na água utilizando bactérias presentes em filtros biológicos de carvão em 

condições de laboratório. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Delineamento do experimento 

Para o experimento, foi utilizada uma água de estudo natural, coletada em um reservatório 

próximo ao município de Ilha Solteira – SP, o a qual foi filtrada em filtro de celulase (1,0 µm), 

esterilizada (120 
0
C – 15 min), recebendo posteriormente a adição dos fármacos 

ibuprofeno (30 µg L
-1

), diclofenaco de sódio (25 µg L
-1

) e naproxeno (22 µg L
-1

), conforme as 

estruturas moleculares apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1 – Características dos compostos farmacológicos em estudo. 

Fármacos Estrutura Química Uso terapêutico 

   

 

 

Diclofenaco de sódio 

 

 

 

Antiinflamatório 

 

 

Ibuprofeno 

 

 

 

Antiinflamatório 

 

 

Naproxeno 

 

 

 

Antiinflamatório 

 

O ensaio foi realizado em um galão de vidro (4L), âmbar, esterilizado, totalizando um 

tratamento. Foram usados microrganismos presentes no efluente de um biofiltro de carvão de uma 

Instalação Piloto de Filtração em Múltiplas Etapas do Departamento de Engenharia Civil da 

UNESP, Campus de Ilha Solteira. Foram inoculados 10% (v/v) do efluente coletado do filtro de 

carvão nos galões contendo a água de estudo e os fármacos. Para o controle foi usado um galão de 

vidro (4L), âmbar, esterilizado, mantido sob as mesmas condições descritas anteriormente, mas sem 

receber o inóculo com bactérias. Este ensaio foi realizado no escuro, com agitação orbital (100 rpm) 

e temperatura aproximada de 20 ± 2
0
C.  

Inicialmente foi recolhida uma amostra (100 mL) de cada um dos tratamentos (tempo zero), 

seguida por coletas consecutivas semanais, para leitura do pH e determinação das concentrações dos 

fármacos testados. Este experimento teve a duração de 24 semanas. 

 

Isolamento e caracterização genotípica dos microrganismos que biodegradam fármacos  

Os microorganismos presentes no meio experimental do tratamento de biodegradação foram 

coletados com periodicidade mensal deste, isolados por meio de plaqueamento em placa de Petri 

contendo os fármacos nas concentrações utilizadas nos ensaios, juntamente com adição de um meio 
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nutriente, composto por extrato de carne (3 g L
1
), peptona (5 g L

-1
) e agar (15 g L

-1
). Em uma pré-

caracterização foi observado apenas a presença de bactérias, sendo essas cultivadas de forma 

massiva, o qual tiveram seu DNA extraído utilizando um kit de extração comercial 

(FastDNA
® 

SPIN Kit ou ISOPLANT DNA) segundo instruções do fabricante. O material genético 

obtido de cada isolado foi amplificado por PCR para a análise do gene 16S rRNA. Na reação foram 

utilizados os oligonucleotídeos iniciadores fD1 (posição  8 – 27) e rD1 (posição 1524 - 1540) do 

gene 16S rRNA em Escherichia coli estirpe K12. Este material encontra-se em ainda em análise 

para identificação das composições genotípicas de cada bactéria, o qual está sendo construído o 

filograma das espécies associadas ao biofilme. Todas as seqüências do gene 16S rRNA obtidas neste 

estudo foram cadastradas no Banco Internacional de Genes (GenBank) para estarem disponibilizadas a 

futuros acessos por diversos pesquisadores correlatos a área. 

 

Análise dos Fármacos em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

A determinação dos fármacos utilizados no estudo esta sendo realizada em um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (Shimadzu), equipado com detector "Photodiode Array" (SPD-M20A), 

duas bombas de alta pressão (LC-20AT e LC 20AD), em coluna de fase reversa C-18 (modelo 

Shim-pack), com 4,6 x 250 mm e diâmetro de partícula de 5 µm, segundo Nebot et al. (2007), com 

adaptações. A fase móvel foi constituída por metanol e água acidificada com 0,1% (v/v) de ácido 

trifluoracético (TFA), sendo utilizado um fluxo de 1 mL min
-1

 e um tempo de corrida de 18 minutos 

para cada amostra analisada, em triplicata.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos demonstram que houve a biodegradação dos três fármacos testados 

durante o experimento realizado. Pode-se verificar que o composto ibuprofeno foi o que apresentou 

os maiores níveis de biodegradação (Figura 1), seguidos pelo diclofenaco (Figura 2), enquanto que 

o naproxeno (Figura 3) apresentou os valores ligeiramente reduzidos. Em relação à velocidade em 

que a biodegradação de cada composto avaliado, constatou-se que o ibuprofeno apresentou uma 

rápida biodegradação entre a segunda e terceira semana de ensaio, enquanto que o diclofenaco e o 

naproxeno obtiveram uma degradação significativa, somente após a sexta semana de experimento, 

comprovando a estabilidade dessas moléculas e sua difícil degradabilidade no meio natural.  

Foi verificada expressiva degradação natural apenas do composto ibuprofeno, o que 

representa um parâmetro a ser considerado na comparação do balanço final da remoção dos 

fármacos. Já com o naproxeno e o diclofenaco observou-se uma reduzida degradação natural, 
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demonstrando novamente a estabilidade dessas moléculas no meio aquático. O pH entre os 

tratamentos testados revelaram um comportamento de semelhança entre estes, com valores 

próximos das neutralidade.  

 
Figura 1 – Concentrações de ibuprofeno quantificados entre os tratamentos testados durante o 

ensaio. 

 

 

 
Figura 2 - Concentrações de diclofenaco de sódio quantificados entre os tratamentos testados 

durante o ensaio. 
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Figura 3 – Concentrações de naproxeno quantificados entre os tratamentos testados durante o 

ensaio. 

 

De modo geral verificou-se que a degradação dos fármacos testados durante todo o 

experimento atingiu valores próximos a 90% para diclofenaco e naproxeno e 99% para o ibuprofeno 

(figura 4), evidenciando a capacidade de metabolização desses compostos por microrganismos 

(bactérias) presentes nos filtros biológicos de carvão. Esta capacidade dos microrganismos em 

biodegradar fármacos observada no presente estudo apresentou concordância ao descrito em outros 

trabalhos envolvendo o uso consórcios de bactérias como uma via de degradação de fármacos em 

ensaios de laboratório (CHUA et al., 1996). 
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Figura 4 – Niveis (%) de biodegradação e degradação natural dos fármacos testados durante o 

estudo 

 

De modo geral, o presente estudo demonstra a presença de bactérias como microrganismos 

que respondem pela biodegradação dos fármacos e sua viabilidade como agentes de controle e 

redução de fármacos em águas contaminadas, mostrando-se significativo na busca por novas 

tecnologias de tratamento de água contaminada por micropoluentes. A biodegradação é um 

importante processo em sistemas de tratamento de esgoto para remoção de diversas substâncias 

químicas. O monitoramento sobre a eficiência na remoção dos fármacos em sistemas de tratamento 

é de grande importância, pois, cada vez mais são necessárias adaptações, ou mesmo implantação de 

sistemas complementares de tratamento para a remoção destes compostos, uma vez que os sistemas 

convencionais de tratamento de água não possibilitam uma remoção segura na água para consumo 

humano (PONEZI, 2006). 

Segundo López et al. (2005) a remoção de um determinando composto xenobiótico deve 

oferecer uma boa alternativa na relação custo-eficácia entre os métodos não biológicos utilizados 

para o tratamento de águas e solos contaminados. Os resultados encontrados nesse estudo 

evidenciaram uma eficácia das bactérias como agentes de degradação dos fármacos na água. Este 

padrão corrobora a tendência reportada na literatura sobre a importância das vias metabólicas dos 

microorganismos como uma forma de quebra das moléculas de alguns compostos xenobióticos 

(SCHRAP et al., 2000; JOHNSEN et al., 2001). 

A presença de fármacos no meio ambiente representa um risco, cada vez mais pesquisado no 

país. A possibilidade de uso de isolar microrganismos específicos ou consórcios microbianos 

adaptados em remover os compostos farmacêuticos, a partir de águas residuais ou água potável, 
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pode representar uma medida considerável para o controle e remoção destas substâncias, 

possibilitando aumento na qualidade do tratamento da água. Desta forma, tornam-se necessários 

novos estudos envolvendo processos não convencionais para o tratamento de água contendo 

fármacos (e.g., uso de filtros biológicos de carvão) combinados aos processos convencionas já em 

operação nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) para aumentar a eficiência na remoção dos 

mesmos. 

 

CONCLUSÃO 

Foi verificada a biodegradação entre os fármacos avaliados; 

Ficou demonstrada a participação de bactérias como agentes na degradação dos fármacos 

testados; 

Foi constatada uma degradação natural reduzida dos compostos diclofenaco de sódio e 

naproxeno, demonstrando a sua difícil degradabilidade dessas moléculas compostos em meio 

natural;  

Novos estudos são necessários nesta proposta, principalmente na caracterização fenotípica e 

genotípica das bactérias associadas aos filtros biológicos de carvão (CAB) capazes de 

biodegradarem os fármacos, e seu uso como agentes colonizadores em filtros CAB. 
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