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FARMACOLÓGICOS EM UM CÓRREGO NO MUNICÍPIO DE TRÊS 
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Minillo4 

RESUMO - Os compostos farmacológicos são contaminantes ambientais que alteram a qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas e que ainda recebem pouca atenção no Brasil. A presente 
pesquisa está monitorando estes compostos, sua presença e concentração no Córrego da Onça, 
município de Três lagoas – MS. Assim estão sendo realizadas coletas mensais ao longo de cinco 
pontos distintos representando diferentes seções do córrego. As amostras de água foram submetidas 
ao processo de extração em fase sólida e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência.  
Fármacos foram detectados em todos os pontos de amostragem exceto nas novas nascentes do 
córrego, com destaque para: atenolol, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol e piroxicam. 
O composto que esteve presente na maioria dos pontos foi o diclofenaco de sódio com 
concentrações variando entre 0,105 e 8,25 mg L-1. Os resultados comprovam a degradação que o 
córrego está sofrendo - fruto das ligações clandestinas de esgoto e ligação direta entre rede coletora 
de esgoto refletindo nas concentrações e diversidade de fármacos detectados. 

ABSTRACT - The pharmacological compounds are environmental contaminants that alter the 
quality of surface and groundwater and still receive little attention in Brazil. This research is 
conducting a monitoring of these compounds seeking to verify their presence and concentration in 
the Stream Onça, municipality of Três Lagoas - MS. So are held monthly collections over five 
different points representing different sections of the stream. Water samples were subjected to the 
process of solid phase extraction and  analyzed by high performance liquid chromatography. Drugs 
were detected in all sampling points except that in stream spring,with an emphasis on atenolol, 
diclofenac, ibuprofen, naproxen, paracetamol and piroxicam. The compound was present at most 
points was the diclofenac sodium with concentration ranged between 0.105 and 8.25 mg L-1. The 
results show that the degradation stream is suffering because of illegal sewage connections and 
direct link between sewage collecting network reflecting the diversity and concentration of drugs 
detected. 
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INTRODUÇÃO 

 
A expansão dos grandes centros urbanos e industriais nas últimas décadas tem promovido o 

aumento na contaminação de rios, lagos e reservatórios por compostos xenobióticos. Tais 

compostos podem representar um expressivo comprometimento à qualidade destas águas sobre 

aspectos sanitários quando são utilizadas para o abastecimento público sem um tratamento 

adequado à sua remoção (Jones et al., 2005), e ecológicos em decorrência dos efeitos comprovado 

para os organismos integrantes da cadeia trófica aquática (Fent et al., 2006).  

Dentre os compostos xenobióticos cada vez mais presentes nos ambientes aquáticos, os 

fármacos vêm recebendo maior atenção, em razão de sua capacidade de persistência no meio 

ambiente e por estarem relacionados à etiologia de vários tipos de cânceres, além dos prejuízos ao 

sistema endócrino do homem (Ghiselli & Jardim, 2007). 

Os fármacos são considerados contaminantes ambientais devido a essas moléculas serem 

biologicamente ativas. Além disto, a grande maioria dos fármacos possui características lipofílicas e 

freqüentemente apresentam baixa biodegrabilidade no ambiente. Estas propriedades intrínsecas 

apresentam um grande potencial para bioacumulação e persistência no ambiente (Christensen, 

1998). De acordo com Sorensen et al, (1998), 30% de todos os fármacos desenvolvidos são 

lipofílicos (hidrosolubilidade < 10%), sedimentando-se em ambientes aquáticos ou transferindo-se 

para a fase biótica. 

Em uma revisão realizada por Giger (2002), foram registradas 100.000 substâncias químicas 

diferentes na União Européia, das quais 30.000 são produtos comercializados em quantidades 

maiores que 1 tonelada. Entre estes compostos farmacêuticos usados para consumo humano 

destacam-se os analgésicos, antiinflamatórios, preservativos, antibióticos, β-bloqueadores e 

reguladores de lipídios (Fent et al, 2006). 

A grande preocupação ambiental direciona-se não apenas quanto ao volume de produção de 

um fármaco, mas a sua persistência no ambiente e atividade biológica promovida (por exemplo: 

toxicidade, bioacumulação dentre outros) (Ponezi, Duarte & Claudino, 2006). 

Segundo Bila & Dezotti (2003), os compostos farmacológicos atingem os ambientes 

aquáticos através dos despejos de esgotos domésticos em corpos hídricos já que seus metabólitos 

são excretados na urina e nas fezes humanas e de animais; disposição de resíduos provenientes de 

indústrias farmacêuticas em aterros sanitários que dessa forma contaminam as águas do subsolo nas 

cercanias do aterro ou, ainda, através do uso de esterco como fertilizante e do lodo digestivo 

proveniente das estações de tratamento de esgoto. 
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A presença de múltiplos fármacos nos corpos de águas implica sobre múltiplas vias de ação, 

podendo interferir significativamente na fisiologia, no metabolismo e no comportamento das 

espécies; além de causar efeitos secundários, os quais podem alterar a defesa imunológica de 

organismos; tornando-os mais susceptíveis à presença de parasitas e doenças (Petrovic et al, 2005). 

Diversas pesquisas comprovam que a presença de compostos farmacológicos, principalmente, 

antiinflamatórios e hormônios que são as classes mais problemáticas, mesmo em baixas 

concentrações no ambiente podem causar efeitos adversos aos animais aquáticos e terrestres. 

Os efeitos adversos dos fármacos foram relatados em diferentes estudos comprometendo 

alguns órgãos como rins e fígado em populações de urubus no Paquistão (Oaks et al, 2004) e peixes 

como o Oryzias latipes (Hong et al, 2007), Oncorhynchus mykiss (Schwaiger et al, 2004) e 

Salmo trutta f. fario (Hoeger et al, 2005). 

As concentrações e o comportamento desses compostos nos ambientes aquáticos além de seus 

possíveis efeitos aos seres vivos é um tema que vem sendo discutido pelos pesquisadores e que tem 

estimulado o desenvolvimento de estudos relacionados ao monitoramento e formas de sua 

eliminação nos ecossistemas aquáticos. 

O presente estudo tem como objetivo monitorar a presença, diversidade e concentração de 

compostos farmacêuticos no Córrego da Onça localizado no município de Três Lagoas – MS. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Área de estudo 

O Córrego da Onça está sujeito há anos à intensa degradação da qualidade de sua água em 

função do despejo inadequado de esgoto doméstico somado à degradação física, tanto do solo como 

de sua vegetação original devido ao aproveitamento da área da bacia para atividades urbanas e 

pastoris de forma desordenada. 

Para analisar essa situação, um plano de monitoramento está sendo realizado nesse corpo 

hídrico buscando avaliar a degradação causada pela contaminação deste ambiente por compostos 

farmacológicos, sendo amostrados cinco pontos devidamente georreferenciados, que são 

denominados da seguinte forma: Lagoa do Meio (1), Lagoa Maior (2), Final da Canalização (3), 

Jusante da Estação de Tratamento de Esgoto (4), Novas Nascentes (5), representando assim 

diferentes secções e tipos de interferência humana no córrego. (Figura 1). 
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Figura 1 - Bacia Hidrografia do Córrego da Onça com os cinco pontos de coleta da pesquisa 

  

Coleta e processamento das amostras em laboratório 

Antecipando a coleta das amostras, baldes graduados e garrafas de polietileno teraftalato 

(PET) foram devidamente lavados com água e detergente neutro, posteriormente higienizados com 

solução clorada e enxaguados com água desmineralizada. A secagem foi efetuada a temperatura 

ambiente. 

Amostras de água superficial (1L) foram coletadas em cada ponto de amostragem com auxilio 

de baldes graduados e acondicionadas em garrafas PET sob gelo para posterior análise no 

Laboratório de Saneamento da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. As quantificações do teor 

de oxigênio dissolvido, determinação da temperatura (Oximetro HI 9146-04 - Hanna Instruments) e 

o pH (00918 Medidor de PH Digital Portátil) foram realizadas in situ. 

No laboratório as amostras foram filtradas em filtros de fibra de vidro de 0,45 µm (Whatman) 

para a remoção de partículas suspensas, eliminando a ação de possíveis agentes interferentes.  

A protonação é uma reação química que ocorre quando um próton (H+) liga-se a um átomo, 

uma molécula ou um íon. Portanto, para se manter os fármacos devidamente protonados, as 
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amostras foram acidificadas (pH: 3,0) com ácido sulfúrico, e posteriormente armazenadas sob 

refrigeração a 18 °C antes de serem submetidas a etapa de extração em fase sólida (SPE). 

 

Procedimento de extração em fase sólida (SPE) 

Os métodos convencionais, empregados em análises de rotina no tratamento de amostras 

biológicas, têm sido extração líquido-líquido e extração em fase sólida A técnica de extração 

líquido-líquido apresenta desvantagens, tais como, consumo de solventes orgânicos de alta pureza, 

exposição do analista a compostos tóxicos, várias etapas para sua execução e formação de emulsão 

entre as fases, o que resulta na perda do analito. A extração em fase sólida (SPE) apresenta uma 

grande variedade de fases extratoras, resultando em diferentes tipos de interações com os analitos 

favorecendo, desta forma, a seletividade analítica; possibilita a automação das análises e o 

acoplamento em linha com técnicas cromatográficas (Lanças & Queiroz 2005).  

A concentração e extração dos fármacos foram realizadas segundo o método proposto por 

Nebot et al. (2007) com adaptações representadas pelas etapas I e II. 

Na Etapa I foi feita uma pré-ativação das colunas de fase reversa C-18 a base de sílica 

(AccuBond II ODS-C18 de 500 mg)  com 5,0 mL de metanol 100% (J.T.Baker grau HPLC), 

seguida posteriormente de 5,0 mL de metanol 50%, e por ultimo de 5,0 mL de água Milli-Q  (pH 

próximo de 3,0). As amostras (1 L) foram eluidas nos cartuchos C18 com velocidade de fluxo de 

3,0 mL/min. 

Na Etapa II, O adsorbente foi lavado com 5,0mL água Milli-Q (pH próximo de 3,0); logo 

depois secou-se o cartucho com nitrogênio (N2) por 1 hora. O eluato foi recolhido com 5,0 mL de 

trietilamina (5% v/v) em metanol. Este material foi secado em nitrogênio e depois resuspenso com 

1,0 mL de água Milli-Q e acetonitrila (95/5 (v/v).  

 

Análise dos fármacos em cromatógrafo líquida de alta eficiência (CLAE) 

Os padrões de fármacos (com alto grau de pureza) utilizados na identificação e construção da 

curva analítica de: diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno foram obtidos pela Sigma–Aldrich; a 

exceção foi para o atenolol (Eurofarma), paracetamol (Eurofarma) e o piroxicam (Pfizer), os quais 

demonstraram ter 92% de grau de pureza. 

As análises para identificação dos fármacos presentes nas amostras foram efetuadas em um 

cromatógrafo (Shimadzu) munido de duas bombas LC-20AT e LC-20AD; Communication Bus 

Module-CBM-20A (Prominence Communications Bus Module); Injetor Rheodyne (Rohnert Park, 

CA, USA) equipado com válvula do tipo loop de 20 µL. Detector SPD-M20A (Prominence Diode 

Array Detector) e empregando sotware LCsolution.. As separações dos picos cromatográficos 
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foram realizadas em uma coluna cromatográfica LC Column Shim-pack C18 (250 mm x 4.6 mm 

ID, patículas de 5,0 µm). 

As fases móveis constituíram-se de metanol (100%) (fase A) e água Mili-Q (fase B), ambas 

acrescidas de 0,1 % de ácido trifluoracetico (TFA). O uso de um gradiente linear de 95-50 % de A 

por 15 minutos (a temperatura ambiente), com fluxo de 1,0 ml min.-1 foi utilizado na separação dos 

picos cromatográficos. O volume de injeção das amostras foi de 25,0 µL, sendo as amostras 

analisadas em triplicata. Os comprimentos de onda utilizados para a detecção dos picos 

cromatográficos foram de 240; 260 e 280 nm. 

As curvas analíticas foram efetuadas através do método do padrão interno, 

concomitantemente os limites de detecção e de quantificação (µg mL-1) também foram obtidos por 

meio de planilha de validação proposta por  Ribeiro et al (2008). Os coeficientes de correlação, 

limites de quantificação e de detecção para os fármacos: paracetamol, atenolol, piroxicam, 

naproxeno, diclofenaco e ibuprofeno são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Limites de quantificação (LQ), detecção (LD) e coeficientes de correlação 

referentes aos fármacos. 

 Paracetamol Atenolol Piroxicam Naproxeno Diclofenaco Ibuprofeno 

LQ (µg mL-1) 0,21 0,12 0,44 0,12 0,24 0,40 

LD (µg mL-1) 0,13 0,08 0,28 0,07 0,12 0,25 

R2 0,998 0,995 0,989 0,991 0,999 0,999 

LQ: Limite de quantificação; LD: Limite de detecção e R2: Coeficiente de correlação. 

 

A identificação de cada fármaco foi efetuada de acordo com os seus respectivos tempos de 

retenção e também através de cada perfil espectrofotométrico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Seis compostos farmacológicos foram detectados nas amostras. Dentre eles, encontram-se 

antibióticos, antiinflamatórios, e analgésicos (Tabela 2). Estes compostos foram encontrados na 

maioria dos pontos, exceto nas novas nascentes do córrego (Ponto 5) onde não foi detectado 

nenhum dos compostos analisados.  

A contaminação das águas naturais por essas substâncias tem sido atribuída ao despejo de 

esgoto bruto e tratado provenientes de estações de tratamento de esgoto (Ternes, 1998 e Jones et al, 

2002). 
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Tabela 2 – Características dos compostos farmacológicos detectados na pesquisa 

Fármacos Estrutura Química Perfil Espectrofotométrico 
 
 

Atenolol 
(Eurofarma) 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Diclofenaco 
(Sigma–Aldrich) 

  
 
 

Ibuprofeno 
(Sigma–Aldrich) 

 
 

 
 

Naproxeno 
(Sigma–Aldrich) 

 

 

 
 

 
 

Paracetamol 
(Eurofarma) 

 

 

 
 

 
 

Piroxicam 
(Pfizer) 

 

 

 
 

 
Os compostos detectados na maioria dos pontos de amostragem foram diclofenaco de sódio e 

ibuprofeno ambos antiinflamatórios. O ibuprofeno foi o fármaco que apresentou a maior 
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concentração (33,86 mg L-1), sendo esta presente no ponto localizado a jusante da estação de 

tratamento de esgoto (ETE) do município de Três Lagoas –MS, este composto também foi relatado 

em um estudo realizado nos Rios Pó e Lambro na Itália (Calamari et al, 2003) que estavam sujeitos 

a condições semelhantes à dessa pesquisa, ou seja, águas superficiais que recebiam efluente de 

ETE. 

O diclofenaco de sódio foi detectado em 80% das amostras com concentrações variando entre 

0,105 e 8,25 mg L-1 (Tabela 3).  

Os níveis registrados destes compostos estão próximos a outros estudos realizados em águas 

superficiais do Brasil e da Alemanha, contudo as concentrações de antiinflamatórios presentes 

foram maiores (Stump et al, 1999 e Ternes, 1998).  

 

Tabela 3 – Concentração dos compostos farmacológicos, em mg L-1, investigados no Córrego da 
Onça - MS 

Pontos amostrais Composto Mês 

P1 P2 P3 P4 P5 

 

Atenolol 

Out 

Nov 

Dez 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0,543 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

 

Diclofenaco 

Out 

Nov 

Dez 

0,735 

1,791 

0,442 

0,81 

ND 

ND 

0,208 

0,647 

0,105 

0,571 

8,25 

2,008 

ND 

ND 

ND 

 

Ibuprofeno 

Out 

Nov 

Dez 

0,467 

 ND 

0,059 

ND 

ND 

ND 

ND 

1,383 

0,161 

33,86 

 ND 

0,044 

ND 

ND 

ND 

 

Naproxeno 

Out 

Nov 

Dez 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

0,045 

ND 

ND 

0,926 

ND 

1,792 

ND 

ND 

ND 

 

Paracetamol 

Out 

Nov 

Dez 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

2,403 

ND 

0,600 

0,322 

ND 

0,455 

ND 

ND 

ND 

 

Piroxicam 

Out 

Nov 

Dez 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

1,119 

7,649 

2,346 

ND 

ND 

ND 

ND  : composto não detectado 
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 A detecção no ponto 4 (Jusante da ETE) de todos os compostos analisados (Figura 2) pode 

provavelmente estar relacionada ao fato da não eficiência dos sistemas de tratamento de  esgoto na 

remoção dessas substâncias, tornando-se um aspecto preocupante já que há a possibilidade destas 

substâncias serem transferidas para as estações de tratamento de água (ETA) e conseqüentemente 

serem consumidas pela população. As maiores concentrações de fármacos também estão presentes 

no ponto 4  provavelmente porque a ETE pode estar concentrando essas substâncias ao invés de 

reduzi-las.  

Este tipo de contaminação não só causa problemas de saúde pública, mas também interfere no 

funcionamento adequado do próprio ecossistema aquático que tem sua biota afetada interferindo na 

fisiologia, comportamento, imunologia e metabolismo de varias espécies. 

 

 

Figura 2 - Perfil cromatográfico de fármacos presentes no ponto 4 do Córrego da Onça, Três 
Lagoas – MS. Destaque para os fármacos detectados: 1- Paracetamol (T.R:10.88); 2- 

Atenolol (T.R:11.76); 3- Metamizol (T.R:12.02); 4- Piroxican (T.R:17.81); 5- Naproxeno 
(T.R:20.38); 6- Diclofenaco (T.R:21.03) e 7- Ibuprofeno (T.R:20.04). 

 

A presença de contaminação nos diferentes pontos de amostragem do córrego se dá 

principalmente em função da existência de ligações clandestinas de esgoto sanitário no próprio 

córrego como em seus tributários. 

Como o estudo foi realizado no período de menor pluviosidade acredita-se provavelmente que 

o ponto de amostragem 5 (novas nascentes) pode apresentar algum tipo de contaminação 
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proveniente do escoamento superficial no período chuvoso, além de que neste período as 

concentrações dos compostos podem ser alteradas.  

Contaminações devido ao uso de medicamentos veterinários nas propriedades próximas ao 

córrego também podem estar ocorrendo nos períodos de maior pluviosidade, que favorecem o 

carreamento destes compostos até os corpos aquáticos, porque há evidencias da presença de gado 

no entorno de alguns dos pontos de coleta, principalmente no P5 (novas nascentes) e P4 (Jusante da 

ETE). 

 

CONCLUSÃO 

Os indícios de ligações clandestinas de esgoto sanitário, ligação direta entre a rede coletora de 

esgoto e a possível reduzida eficiência do método de tratamento de esgoto utilizado pelo município 

de Três Lagoas-MS que lança seu efluente no Córrego da Onça refletem nos resultados dos 

fármacos detectados nesta pesquisa, além de a presença de fármacos poder estar relacionada ao tipo 

de uso e ocupação das áreas próximas ao córrego.  

Os resultados apresentados nesta pesquisa ainda são preliminares e fazem parte de uma análise 

que obterá dados no período de 12 meses consecutivos. Pretende-se, ao final do estudo identificar as 

possíveis causas da contaminação deste ecossistema aquático bem como a interferência dos 

períodos de maior e menor pluviosidade na presença e concentração dos fármacos monitorados. 

Assim os resultados apresentados neste trabalho são fundamentais para avaliar o nível de 

deterioração da bacia estudada dando mais atenção à problemática destes compostos emergentes 

que recebem pouca atenção e possuem alguns efeitos ainda desconhecidos sob o ser humano e o 

ambiente como um todo. 
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