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RESUMO
Compostos químicos provenientes de várias origens como tráfico, agricultura,
industria e efluentes domésticos são transportados à longas distâncias e podem atingir
os corpos hídricos.
A proliferação de compostos orgânicos sintéticos desencadeou a preocupação
sobre seus efeitos tóxicos. Esses compostos sintéticos podem estar afetando o meio
ambiente. Mesmo em concentrações muito baixas, eles interferem no sistema
endócrino, tanto nos seres humanos quanto nos animais e também nas outras formas
de vida que compõem os ecossistemas.
Este trabalho teve como objetivo realizar estudo analítico-ambiental na
Represa Billings, afim de verificar a ocorrência de poluentes orgânicos em amostras de
água e sedimento.
Foram analisados pesticidas organoclorados (OCs), bifenilas policloradas
(PCBs), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) e fármacos.
Foram realizadas quatro campanhas para coleta de água e sedimento, em
julho e novembro de 1999, maio de 2000 e janeiro de 2001.
O sedimento foi coletado em perfil vertical, sendo possível verificar o
acúmulo da contaminação.
Foram validadas metodologias analíticas para determinação de poluentes
orgânicos persistentes, como pesticidas organoclorados, bifenilas policloradas (PCBs),
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) em amostras de água.
O método incluiu a extração em fase sólida (SPE) e análise por CG/MS.
Para a determinação de fármacos em água e sedimento foi empregada a
extração em fase sólida (SPE) e análise por LC /MS-MS.
Foram detectados nos sedimentos e nas águas do reservatório Billings
hidrocarbonetos

policíclicos

aromáticos,

bifenilas

policloradas,

pesticidas

organoclorados, fármacos como ibuprofen, diclofenac e cafeína.
A presença desses compostos no reservatório é devido a associação com as
fontes potenciais como o material particulado atmosférico e os efluentes industriais e
municipais.
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ABSTRACT

Chemicals from a wide range of sources as traffic, industry, agriculture and
domestic wastewater are transported over long distances and can reach the aquatic
environment.
There is great concern about the proliferation of synthetic organic chemicals
and their toxic effects as these chemicals may be affecting the environment.
Even at low leveis, they interfere in the endocrine sYstem both in humans and
in animais and other living organismo
The aim of this study was to carry out an analytical-environmental analysis in
the Billings reservoir, near the city of São Paulo in order to assess the occurrence of
organic pollutants in water and sedimento
Chlorinated pesticides, pOlychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) and pharmaceuticals were analyzed.
Sediments and water were colleeted during July and November 1999, May
2000 and January 2001.
Sediments were collected in core samples that provided vertical delineation of
contamination.
Validation of the analytical procedure in order to determine persistent organic
pollutants such as chlorinated pesticides, polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic
aromatic (PAHs) in water samples was carried out.
Solid phase extraction (SPE) was used for sample preparation and detection
and confirmation by GCjMS.
The determination of pharmaceuticals was performed by tandem LCMS(LCjMS-MS) after a solid phase extraction.
Chlorinated pesticides, pOlychlorinated biphenyls, polycyclic aromatic and
pharmaceuticals such Ibuprofen, Diclofenac and caffeine were detected.in sediment
and water.
The conclusion of the study was the occurrence of these compounds in the
reservoir is due to sources like atmospheric particles, municipal and industrial waste.
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''Nossa habilidade de sintetizar
compostos orgânicos foi muito
além do entendimento científico
dos seus impactos"
Theo Co/bom - Our Sto/en Future

1 INTRODUÇÃO
A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é
assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa
qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em
que se preserve as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos
ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites da
capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias
relacionadas com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o
aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para
aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da
poluição. Agenda 21 - United Nation Conference on Environment
and Development (UNCED,1992) Capo 18 - Proteção da qualidade e
do abastecimento dos Recursos Hídricos: aplicação de critérios
integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos Recursos
Hídricos

1.1 Fontes Naturais e Antropogênicas de Compostos Orgânicos
As substâncias orgânicas ocorrem no meio ambiente tanto como resultado de
processos naturais ou devido às atividades humanas.

As fontes naturais contribuem de forma majoritária com o material orgânico nas
águas naturais via decomposição da vegetação e tecidos animais, pela excreção dos
animais, pelos subprodutos fotossintéticos e matéria orgânica lançado pelo plâncton e
macrófitas aquáticas.

As substâncias húmicas ocorrem como um "produto natural" em mananciais,
reservatórios, enfim em corpos hídricos destinados à captação de água para
abastecimento.
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Os compostos orgânicos originados pelas atividades humanas são provenientes de
efluentes domésticos e industriais contendo: proteínas, hormônios, aldeídos, ácidos
orgânicos, carbohidratos, uréia, surfactantes, fenóis, solventes, amidos fermentados,
restilo, gorduras, açúcares, óleos e graxas, bifenilas policloradas, etc., ou ainda pela
drenagem

de

terras

agricultadas

com

os

organoclorados,

organofosforados,

carbamatos, etc.(RAM et al.,1980).
A presença de compostos orgânicos naturais ou antropogênicos em água potável está
sob investigação desde quando se estabeleceu a cloração como um método de
tratamento de água, e também pela origem de gosto e odor desagradáveis (RAM,
op.cit.).
Há muitos contaminantes orgânicos de origem humana na água potável devido a
proliferação de compostos sintéticos usados nos processos industriais e agrícolas
(RAM, op.cit.).
Vários destes compostos merecem atenção especial devido a suas propriedades
tóxicas ou de distribuição grandemente difundida, como as bifenilas policloradas
(PCBs) que constituem uma classe de poluentes identificados na água, caracterizados
por sua persistência no ambiente e toxicidade.
Os

hidrocarbonetos

policíclicos aromáticos

(PAHs)

também

são

preocupação devido suas propriedades carcinogênicas (RAM, op.cit.).

objetos

de

3

1.2 Dispersão dos poluentes na coluna d'água e interações com o sedimento

o

transporte e a dispersão dos poluentes no ambiente aquático é controlado po

advecção, mistura ou difusão.

Em grandes corpos d'água o movimento vertical é restrito devido a estratificação

causada pelas diferenças de temperatura e densidade ou salinidade, mas nos rios isso é
limitado pelas profundidades.

Normalmente, nos lagos e represas, os ventos são responsáveis pelo transporte dos
poluentes por difusão turbulenta.

o movimento

da água em um lago ou represa é influenciado pela sua forma, pelas

variações na densidade da água, pelo fluxo das correntes, e nos grandes lagos, pelo
efeito Coriolis, que

é causado pela rotação da terra.

Os poluentes tendem a se acumular nos sedimentos ,que são considerados como a
fonte primária para a introdução da contaminação na cadeia trófica (ALLOWAY &
AYRES, 1997).

1.3 Importância dos Sedimentos
"Para avaliar a qualidade de um ambiente aquático sob uma perspectiva evolutiva
dessa qualidade e visando a exploração desse ambiente como recurso natural
renovável,

é necessário que se avalie o estado de qualidade do sedimento" (MOZETO

et al.,1997).
O sedimento depositado no fundo e o material particulado em suspensão têm papel
fundamental na evolução da qualidade de ecossistemas aquáticos. O sedimento
acumulado no fundo realiza constantes trocas de nutrientes e outras
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substâncias com a coluna d'água.
O sedimento não é apenas um depósito de "produtos" gerados na coluna d'água
ou trazidos por rios, ventos e chuvas, mas também um compartimento que
reprocessa tais materiais e pode alterar a qualidade da água.
Um balanço entre o que existe na coluna d'água e o que é "bombeado" para esta,
permite estimar a capacidade do sedimento de deteriorar ou melhorar a qualidade
da água e de todo o ambiente.
Essa abordagem também possibilita ainda avaliar como o sedimento de fundo
influencia a produtividade primária da coluna d'água.
Um passo importante no entendimento dos sedimentos contaminados é a
identificação de métodos que possam ser utilizados para assegurar como, quanto e
porque os sedimentos são contaminados. Isto se dá devido a heterogeneidade
ambiental e também aos problemas de amostragem, variabilidade analítica,
diferentes

sensibilidades

de

diferentes

organismos

a

diferentes

tipos

de

contaminantes, os efeitos sinérgicos e antagônicos dos contaminantes, além das
propriedades físicas do sedimento (EPA,1992).
Com exceção dos contaminantes que poderão ser absorvidos diretamente por
ingestão, a água intersticial é o meio pelo qual os contaminantes no sedimento
são transferidos para os organismos.
A análise da água intersticial tem se tornado um aspecto importante nos
programas ambientais, principalmente na identificação de substâncias tóxicas e na
avaliação da qualidade dos sedimentos (EPA,1992).
O desenvolvimento de pesquisas sobre contaminação em sedimentos levou ao
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estabelecimento de critérios de qualidade de sedimento, que são bastante úteis
na avaliação da qualidade ambiental e também para determinação das ações de
recuperação das áreas comprometidas (EPA,1992).

1.4 Água Intersticial: Interface Sedimento - Água
Os sedimentos não são somente depósitos do material removido da água; a migração
dos constituintes do sedimento para a água e vice-versa, é importante no controle da
composição do corpo hídrico.

As reações químicas diagênicas que ocorrem no sedimento consistem de reações
abióticas e biogênicas e devido a estas reações, o sedimento exerce um efeito
significante no reprocessamento das águas (STUMM et al.,1996).
Muitas reações biogênicas dependem da composição da matéria orgânica e uma série
de reações ocorrem no sedimento pela interação da matéria orgânica com O2, N03,

sol- e HCO-3 levando a remoção do O2 dissolvido

l

à redução do NO-3,

sol- e HC03- e

a produção de CO 2, NH/, fosfato, HS- e CH 4 •
O produto destas reações pode trazer mudanças na química dos sedimentos, como a
solubilização de ferro e manganês após o oxigênio ter sido removido e as reações não
biogenicamente controladas incluem a dissolução de minerais, de CaC03 e várias
reações de substituição de íons no sedimento e processos de troca iônica nas argilas
(STUMM et aI., op.cit.).
Nas figuras 1e 2 tem-se os processos da interface sedimento-água.
Na figura 1 tem-se a direção dos fluxos esperados para os constituintes dissolvidos
entre água intersticial do sedimento e a água da coluna.
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Figura 1- Direção dos fluxos da água intersticial, do sedimento e da água
Na figura 2 tem-se o fluxo para sedimentos e água intersticial. A distribuição da
concentração é função de tempo e profundidade nos sedimentos. As setas indicam os
fluxos na interface sedimento-água o qual é dependente do gradiente de
concentração na água intersticial.

c
Água

o
Sedimento
Prof.

(z)

Sólido e Água Intersticial

Figura 2 - Fluxo de Sólidos, Água e Solutos
A sedimentação de partículas sólidas e água "presa" nos poros (água intersticial) são
os dois maiores fluxos de material entre a interface água-sedimento. Outros processos
responsáveis pelo transporte entre interface água-sedimento são fluxos da água

7

intersticial causado por gradientes de pressão hidrostática, fluxos difusionais
moleculares na água intersticial e a mistura de sedimento e água na interface.
As taxas de sedimentação variam de alguns milímetros por 1000 anos, nos oceanos, a
centímetros por ano, em lagos e reservatórios.

As águas naturais contém em média, aproximadamente 10 mgjlitro de material
dissolvido e os fluxos médios para os sedimentos são os seguintes:
Sólidos = 6x 10-4 a 6 x 10-1 g cm-2jano
Material dissolvido

= 0.1 x 10-4 a

0.1 x 10-1 cm-2jano

Outros fatores como porosidade do sedimento, profundidade, taxa de advecção da
água intersticial, sedimentação também podem estabelecer a relação entre a
concentração de sólidos e concentração de água intersticial.
Através de um balanço da interface sedimento-água é possível estabelecer o fluxo de
espécies químicas que compõe este complexo sistema.
Nos sedimentos ocorrem reações redox e o potencial redox da interface sedimento água depende do tempo de deposição. A remineralização do N e P orgânico resulta no
aumento da amônia e fosfato; a diminuição da alcalinidade é também o resultado da
decomposição da matéria orgânica tanto diretamente ( N orgânico é remineralizado
para NH4+) ou indiretamente (calcita é dissolvida em resposta a liberação de CO 2
associado com a remineralização do carbono orgânico).
Estes fatores levam a concluir que alguns parâmetros físico-químicos da água
intersticial estão intrinsecamente relacionados ao sedimento (STUMM et aI., op.cit.).
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1.5 Pesticidas

Os pesticidas são classificados como poluentes, devido a sua persistência no meio
ambiente.
Os pesticidas entram nos corpos hídricos de diversas formas, tais como:
a- aplicação na agricultura
b- contaminação direta durante a aplicação
c- efluentes industriais
d- efluentes de esgotos domésticos
e- lixiviação pela água da chuva
Uma vez nos corpos hídricos, os resíduos de pesticidas e seus metabólitos são
distribuídos, dissolvidos na própria água e adsorvidos no sedimento, pelas plantas
aquáticas, plâncton, invertebrados aquáticos, material em suspensão e
peixes (TURNBULL, 1996).
A figura 3 mostra a circulação dos pesticidas no meio aquático.

Gfluen~

Gântas

C:ViaçãO~

peixes

~.
sedimentos

Figura 3 - Introdução dos pesticidas no meio aquático
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1.6 Bifenilas Policloradas (PCBs)

Os PCBs pertencem a uma classe de compostos orgânicos muito estáveis, de baixa
constante dielétrica e alta capacidade de troca de calor.
Foram empregados como fluidos de transferência de calor, lubrificantes hidráulicos
e lubrificantes de transformadores, em capacitores, além de várias aplicações como
plastificantes e aditivos do petróleo.
A solubilidade dos PCBs em água e solventes orgânicos, tem grande influência no
seu transporte e persistência no ambiente.
Sua solubilidade em água diminui com o aumento de cloros na molécula.
Nos compartimentos ambientais, os PCBs são adsorvidos no solo ou na superfície
dos sedimentos (SWACKHAMER, 1996).

1.7 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAHs)
Os hidrocarbonetos poli cíclicos aromáticos (PAHs), também conhecidos como
hidrocarbonetos polinucleares aromáticos, se apresentam com um grande número de
anéis, posições e as propriedades físico-químicas e as reações redox variam com o
aumento do peso molecular.
Estes compostos tem origem tanto em fontes naturais como antropogênicas e podem
ser encontrados nos tecidos animais e vegetais, no solo, na água, nos alimentos
defumados, na fumaça de cigarros, entre outras fontes.
Alguns

PAHs são

manufaturados em

pequena escala e tem seu

emprego

principalmente na fabricação de plásticos e na síntese de pesticidas. (MOORE &
RAMAMOORTHY, 1994).
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Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs), têm ampla distribuição em
compartimentos ambientais como atmosfera, água, sedimentos lacustres e marinhos.
Há numerosas fontes de descargas de PAHs no meio ambiente, e a introdução destes
compostos em sistemas aquáticos se dá principalmente devido as atividades
antropogênicas, seja através da queima de combustível e/ou pelo lançamento de
produtos derivados de petróleo.
O transporte ocorre através de efluentes domésticos e industriais, pela deposição
atmosférica, pelas águas das chuvas e também por derrames acidentais (ZHOU et ai.,
1998).
Os sedimentos atuam como reservatório destes compostos e, em ambientes rasos,
uma significante remobilização pode ocorrer para a coluna d'água (LAW & BISCAYA,
1994), sendo que a partição destes contaminantes do sedimento para a fase aquosa
passa pela bioacumulação nos organismos, causando efeitos tóxicos.
A distribuição dos contaminantes em colunas de sedimentos não perturbados tem sido
utilizadas para se estimar a extensão e a história da poluição (VALLETE-SILVER,1993).
Os sedimentos constituídos de partículas finas como silte e argilas acumulam
contaminantes devido a grande área superficial e a quantidade de carbono orgânico
(BLOMQVIST et aI., 1992).

1.8 Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) no Brasil- Alguns casos
O Brasil é signatário do Tratado para Banimento dos Poluentes Orgânicos Persistentes
(POPs); a assinatura ocorreu em 2000 com adesão de 131 países, em Estocolmo,
Suécia.
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o Tratado

de Estocolmo prevê o banimento do aldrin, clordanas, dieldrin, DDT,

endrin, heptacloro, hexaclorobenzeno, mirex, toxafeno, bifenilas policloradas, dioxinas
e furanos.
No Brasil, a presença dos poluentes orgânicos tem levado a danos ambientais, como a
contaminação do solo, da água, da fauna associada e também causado prejuízos à
saúde humana, através da exposição ocupacional e contato com áreas contaminadas.
Os danos dessa natureza são na maioria oriundos de atividades industriais e as
agências de proteção ambiental do terceiro setor têm levado ao ministério público
várias denúncias desta natureza e alguns casos tem sido veiculados nos meios de
comunicação.
A maioria dos problemas estão relacionados ao descarte de resíduos tóxicos, como os
organoclorados e a formação das dioxinas através de processos industriais ou
provenientes de incineração.
Na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma grande siderúrgica
está revendo seu processo industrial, após ter sido constatado emissões de PCBs,
dioxinas e furanos.
O rio Guaíba recebe o sistema de esgotos de Porto Alegre, e a influência dos despejos
industriais, como de indústrias de papel, são indicadas como responsáveis pelas
anomalias encontradas em 11 espécies de peixes estudadas.
Foram detectadas anomalias nas nadadeiras e mandíbulas, tumores em tecidos
ósseos, deformações, entre outras, as quais estão associadas a contaminação por
organoclorados (GREENPEACE,2001).
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o aterro

Mantovani, no interior de São Paulo, entre 1974 a 1987 recebeu de 61

indústrias um volume de aproximadamente 150 toneladas de resíduos perigosos,
dentre eles compostos organoclorados e 3 mil quilos de borras de diesel
(GREENPEACE, 2001).
No Rio de Janeiro, o rio Sarapuí foi contaminado por PCBs, DDTs entre outros
compostos provenientes de aterro industrial.
Em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, o Instituto de Malariologia foi instituído pelo
Ministério da Saúde nos anos 40, para produzir inseticidas utilizados no combate a
malária.
A fábrica funcionou até 1957 quando foi transferida para Belo Horizonte. Cerca de 400
toneladas de hexaclorociclohexano (BHC) foram abandonadas no local.
Até hoje o problema pode ser observado na população local, que apresentou níveis
altíssimos do composto no sangue e sofre dos males em conseqüência da exposição
(FEEMA, 1999).
Em Minas Gerais, no município de Formiga, fornos são utilizados para a incineração de
sucatas industriais, como aparas de PVC, borrachas, óleos residuais, entre outros.
Análise de amostras de solo apresentaram altas concentrações de dioxinas e fura nos.

As cinzas são utilizadas como adubo nas lavouras (GREENPEACE, 2000).
Em São Paulo, no polo industrial de Cubatão existem vários aterros clandestinos que
abrigam organoclorados descartados pelas indústrias produtoras.
Compostos como PCP (pentaclorofenol), hexaclorociclohexano (BHC) entre outros,
foram levados para um incinerador industrial, porém este procedimento foi
interrompido.

13

A contaminação do solo, do lençol freático e da população local foram detectadas.
Os contaminantes atingiram os rios Cubatão e Perequê (CETESB, 2001).
Neste episódio, mais de 150 trabalhadores foram seriamente contaminados por
hexaclorociclohexano.

Casos

neurocomportamentais,

danos

de

carcinoma

hepáticos

e

renais,

de

tireóide,

infertilidade

distúrbios
e

depressão

imunológica foram diagnosticados.
Estudos em crianças moradoras às margens dos rios da bacia do Cubatão
apresentaram DDT, HCH e HCB no sangue (SANTOS FILHO, 1993).
Em Paulínia, interior de São Paulo, houve a produção de agroquímicos entre 1975 e
1993.
O rio Atibaia foi atingido com cargas de aldrin através de vazamentos industriais.
Análises da água subterrânea detectaram a presença dos contaminantes.
Água de poços apresentaram níveis onze vezes acima do estabelecido pela legislação
brasileira.
Foram analisadas amostra de sangue de moradores próximos à indústria. Os dados
apresentaram resíduos de organoclorados e um quadro de contaminação crônica
(JORN. EST. SP, 2001).
Na cidade de São Paulo, o bairro Vila Carioca, apresentou contaminação do lençol
freático por solventes orgânicos como benzeno, tolueno, xileno e também por aldrin e
dieldrin. Foram incineradas 2500 toneladas de solo e borras de combustíveis que
eram estocadas, a fim de remediar a contaminação.
Na Grande São Paulo, em Santo André, um depósito de cal foi contaminado por
dioxinas, provavelmente oriundas da produção de Pvc.
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As águas e sedimentos do rio Grande, que é integrante da bacia da represa Billings,
também apresentaram resíduos de organoclorados.
A cal contaminada foi utilizada na secagem de farelo de polpa cítrica, um dos
componentes usados na ração animal que era exportada para a Europa.
Os altos níveis de dioxinas encontrados no leite produzidos em Baden-Wurttemberg
(Alemanha) levaram a retirada do produto do mercado.

As autoridades alemãs investigaram a origem da contaminação e a Europa baniu as
importações dos insumos do Brasil (fOLHA DE SÃO PAULO, 2003).

1.9 Disruptores Endocrinos

As transformações bioquímicas dos fármacos e de outros produtos químicos estranhos
ao organismo constituem uma função de vários sistemas de reações enzimáticas
análogas às que participam do metabolismo dos alimentos e substâncias endógenas.
Em muitos casos, os fármacos são metabolizados para compostos relativamente mais
polares que são depois eliminados pelos processos excretores usuais. O tempo
necessário para que o organismo elimine uma substância estranha depende da
natureza e da eficiência de metabolização do fármaco (BHAGAVAN,1974).
A proliferação do uso dos compostos orgânicos sintéticos desencadeou uma grande
preocupação

sobre

os

seus

efeitos tóxicos,

mutagênicos,

carcinogênicos

e

teratogênicos nos organismos.
Esses compostos sintéticos podem afetar o meio ambiente. Mesmo em concentrações
muito baixas, eles interferem no sistema endócrino, tanto para os seres humanos
quanto para os animais e para as outras formas de vida que compõem os
ecossistemas.
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Na última década, o interesse sobre disrupção endócrina cresceu devido ao fato de
que pesquisas tem demonstrado que certas substâncias químicas podem "imitar" os
hormônios que servem como mensageiros e regulam o sistema endócrino (TRUSSELL,

2001).
Pesquisas sobre o código genético indicam que todos os seres vivos tem muito em
comum em nível molecular (TRUSSELL op.cit.).
O sistema endócrino é um sistema de hormônios que regula o desenvolvimento, o
crescimento, a reprodução e o comportamento. Esse sistema é composto de três
partes essenciais: as glândulas que secretam hormônios, os próprios hormônios e os
receptores hormonais em cada célula (TRUSSELL op.cit.).
O sistema endócrino compreende sete glândulas: a pituitária, a paratireóide, a
tireóide, o timo, as adrenais, os pâncreas, e as glândulas sexuais (TRUSSELL op.cit.).
A pituitária, localizada próxima ao centro do cérebro, emite hormônios de crescimento
e os hormônios que regulam o comportamento de outras glândulas no sistema.
A paratireóide, localizada acima da tireóide, regula o metabolismo do cálcio, do
fósforo e a química dos ossos (TRUSSELL op.cit.).
A tireóide, conhecida pela sua relação com o iodo, regula as taxas metabólicas.
O timo tem um papel essencial no desenvolvimento do sistema imunológico nos
primeiros anos de vida e diminui sua importância com o passar dos anos (TRUSSELL
op.cit.).

As adrenais emitem trinta hormônios que controlam muitas funções (TRUSSELL
op.cit.).
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o pâncreas produz numerosos hormônios, auxiliando no sistema digestivo, incluindo o
hormônio insulina, o qual é importante no controle de açúcar no sangue (TRUSSELL
op.cit.).
E as glândulas sexuais, os ovários e os testículos (TRUSSELL op.cit.).
Hormônios são substâncias químicas produzidas pelo organismo e que agem em locais
específicos regulando ou alterando determinado órgão ou função. São carregados
pela corrente sangüínea em níveis muito baixos e agem como mensageiros,
promovendo a comunicação entre as diferentes partes do organismo (COOPER apud
ACPO, 1996).
Os hormônios estão presentes na natureza tanto nos animais como nos vegetais.
Embora tenham outra estrutura e outras funções, o mecanismo é semelhante.
Devido a isto, uma substância que interfere no mecanismo de ação hormonal pode
alterar as funções de seres vivos de diversas espécies.
Todo desenvolvimento biológico está sob o controle de várias mensagens químicas
que

transferem

instruções

dos

genes

para

seus

alvos,

direcionando

o

desenvolvimento. Hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento, entre
outros são elementos chave para esses sistema de mensagens (COOPER op.cit.).

1.9.1 Interferentes Hormonais - Disruptores Endocrinos
Um agente "disruptor" hormonal é um agente exógeno que interfere na síntese,
reserva,

liberação, transporte,

metabolismo,

ligação,

ação ou eliminação de

hormônios naturais do organismo responsáveis pela regulação da homeostase e dos
processos de desenvolvimento (KAVLOCK, 1996).
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A Figura 4 mostra esquematicamente os interferentes hormonais.
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Figura 4 - Interferentes Hormonais (ACPO,2003)
A disrupção hormonal

é atualmente uma das prioridades na agenda internacional de

saúde e meio ambiente.
Em 1997 a UNEP - United Nations Environmental Programme, conjuntamente a outros
órgãos ligados à políticas de saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia se reuniram
para uma revisão científica do estágio de conhecimento atual sobre os disruptores
endócrinos.
Foi proposto um inventário de todas as pesquisas concernentes aos disruptores
hormonais a fim de disponibilizá-lo para a comunidade científica.
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A seleção e a validação das metodologias de "screening" e testes passou a ser
coordenado pela OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
(EPA, 1997).
Como resultado, os países participantes resolveram criar comitês de estudos que
estão revendo as legislações sobre qualidade e segurança da água, que deverão
desenvolver novas pesquisas capazes de identificar os "disruptores endócrinos".
Estudos levaram ao entendimento do impacto da contaminação ambiental sobre a
saúde e sabe-se que substâncias químicas lançadas no meio ambiente podem
interferir nos sistemas químiCOS naturais que dirigem o desenvolvimento biológico dos
seres vivos (MYERS, 2002).
A contaminação por compostos hormonalmente ativos é global, especialmente para
aqueles organismos que pertencem aos níveis tróficos mais altos devido a
bioacumulação (MYERS, op.cit.).
A contaminação se dá principalmente pela redistribuição dos poluentes através do
transporte atmosférico e aquático.
Os efeitos de exposição podem ser observados em níveis de concentrações
extremamente baixos, abaixo daqueles que eram relevantes para a saúde uma
década atrás. Atualmente é possível se detectar compostos abaixo de partes por
bilhão. Isto era imensurável há duas décadas atrás, pois não havia instrumentos com
tal limite de detecção.

As atuais descobertas indicam que os sistemas de mensagens são vulneráveis à
disrupção.
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o

hormônio mais focalizado, suscetível as interferências era o estrogeno, porém

atualmente tem se observado que os contaminantes atuam sobre outros hormônios,
levando a efeitos como baixa da resistência às doenças, funções cognitivas,
fertilidade, entre outros.

1.9.2 Pesticidas como Disruptores Endócrinos
Misturas de pesticidas e fertilizantes podem apresentar uma grande variedade de
efeitos na saúde humana e animal, principalmente no período de desenvolvimento,
durante a fase embrionária e nos períodos de crescimento. As crianças são mais
suscetíveis à exposição as misturas de pesticidas. O intenso uso dos pesticidas, que
são contaminantes neurologicamente ativos, pode levar a diminuição das habilidades
cognitivas, ter influência no sistema endócrino e imunológico (JAEGER et aI., 1999).
Pesticidas e fertilizantes adicionados à água potável foram administrados em ratos.
Os animais apresentaram alterações nas funções endócrinas, imunológicas e no
sistema nervoso. Essas alterações se deram nas concentrações encontradas em água
subterrânea (JAEGER op. cit.)
Diversos experimentos foram realizados com vários organismos vivos para avaliar
146 substâncias potencialmente disruptoras endocrinas. Essas foram classificadas em
1, 2 e 3, sendo que:
1 - evidência de disrupção endócrina em organismo vivo
2- evidência de potencial causador de disrupção endócrina
3- não apresentaram evidência
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1.9.3 Ação dos Pesticidas Organclorados
Os pesticidas organoclorados, em estudo com mamíferos e outros organismos,
apresentaram evidências de causarem disrupção endócrina.
Os seguintes efeitos foram observados:

Clordanas - efeitos antiestrogênicos, aumento de células neoplásicas, alteração na
homeostase endócrina.

DDT técnico - mistura pp'-DDT + op'-DDT e seus metabólitos: p,p'-DDD ; o,p'-DDD ;
p,p'-DDE e o,p'-DDE.

As atividades estrogênicas dos isômeros do DDT e dos seus metabólitos tem sido
intensamente estudadas e apresentaram efeitos diretos e indiretos em pássaros como
a interferência no metabolismo do cálcio; redução na ovulação em coelhos, alteração
na homeostase endócrina.
Há abundância de evidência de efeitos estrôgenicos na competição do estradiol no
estrogeno receptor como efeitos antiandrogênico(GÜLDEN et aI. 1998).
O o,p'-DDT tem maior atividade estrogênica que p,p'-DDT.
O o,p'-DDD e o,p'-DDE também apresentam atividade estrogênica;
O p,p'-DDD e p,p'-DDE apresentam atividade androgênica e se mostraram anti
androgênicos (KELCE et aI. 1995).
O lago Apopka na Flórida, altamente contaminado por DDT, em 1980 apresentou 90%
de redução na taxa de nascimento dos crocodilos e malformação genital nos machos.
A poluição nos Grandes Lagos por DDT, PCBs e dioxinas causaram desordem na
fertilidade e alta taxa de mortalidade em embriões de pássaros e peixes (SCHÂFER &
ZAHRADNIK, 1995).
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Gama-HCH (Lindane) - causa efeitos nos hormônios esteroídes em peixes;
Interferem tanto nos estrogênos como nos androgênos (TOMCZAK et aL, 1981).

HCB - Hexaclorobenzeno - reduz os níveis de testosterona, patologia testicular e
ovariana nos ratos, indução de enzimas no fígado (BESTEN et aL, 1993), (ELISSALDE

& CLARK, 1979), (SMITH, 1987), (IATROPOLUS, 1976).
Aldrin - diminuição da produção de hormônios na pituitária em peixes (Teleostel),
alteração na reprodução (SINGH, 1981), (SINGH, 1982), (KIME, 1995).

Dieldrin - idem ao aldrin e inibição na ligação do receptor androgêno.

É importante ressaltar que em estudos com animais, o sistema reprodutivo é o mais
sensível a substâncias estranhas que outros órgãos. O efeito cumulativo de várias
substâncias que são ativas no meio ambiente também devem ser considerados.

1.9.4 Ação das Bifenilas Policloradas (PCBs)
A toxicidade dos PCBs é estudada desde da década de 30.
BENETT et aL, em 1938 mostraram que ratos expostos a PCBs apresentaram lesões
hepáticas extensas.
MILLER em 1944 utilizou cobaias, coelhos e ratos e confirmou a hepatotoxicidade dos
PCBs;
KIMBROUGH et ai. em 1972 encontrou várias anomalias em ratos, como hipertrofia
das células hepáticas, adenofibrose, entre outras.
No mesmo ano BITMAN e colaboradores, estudando o efeito dos PCBs em perdizes
encontraram aumento na atividade estrogênica, aumento da atividade das enzimas
hepáticas, queda dos níveis de vitamina A e queda na produção dos ovos.
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VOS, 1972 verificou alta mortalidade em aves expostas, principalmente com danos às
células cerebrais.
O tecido cerebral constitui-se num indicador de intoxicação devido ao seu alto
conteúdo de lipídeos.

As mortes decorriam principalmente de edema cerebral, seguidas de pneumonia e
diarréia.
PEAKALL e colaboradores observaram os efeitos sobre os ovos de galinhas e
constataram baixa natalidade devido à grande mortandade de embriões ocasionadas
por aberrações cromossômicas.
ALLEN et aI., 1973 realizou estudos com macacos e observou lesões na pele, edema
subcutâneo, hipertrofia do fígado, hipertrofia e hiperplasia da mucosa gástrica.
A mistura de PCBs demonstrou forte evidência de causar efeitos estrogênicos,
antiandrogênicos e na tireóide (SAFE, 1994; AHLBORG 1992).
Efeitos nos sistemas reprodutivos como endometrioses, disruptor de mecanismo e
efeitos neurocomportamental (JANSEN et aI., 1993).
Os PCBs, mesmo em baixas doses, se mostraram particularmente deletérios no
desenvolvimento pré-natal e na fertilidade de muitos organismos.
A deposição de PCBs nos tecidos gordurosos, em particular no tecido celular
subcutâneo, é destacado por todos os autores.
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1.9.5 Efeitos em Seres Humanos
Os PCBs e os inseticidas organoclorados são quimicamente semelhantes. Ambos
mostraram-se disseminados em todos os compartimentos ambientais e ambos se
depositam no tecido adiposo.
Considerando-se a toxicidade desses compostos, demonstrada em estudos com
animais, a insofismável demonstração da sua toxicidade se deu no caso do
aparecimento do "YUSHO", no Japão.
Em 1968, cerca de 1000 pessoas consumiram óleo de arroz contaminado com PCB.
Embora neste caso tenha sido uma intoxicação aguda, considerando-se que os
pesticidas organoclorados e os PCBs se acumulam no organismo humano, o acúmulo
de tais substâncias trazem conseqüências à saúde humana (NOGUEIRA, 1980).
Em seres humanos foram detectadas numerosas lesões cutâneas, além de várias
outras

disfunções,

principalmente

naquelas

pessoas

que

tiveram

exposição

ocupacional.
Embora haja muitos pontos conflitantes com relação aos efeitos das substâncias
exógenas no organismo humano, estudos epidemiológicos tem apontado para a
redução da fertilidade e incidência de tumores de mama e testicular, principalmente
nos países altamente industrializados (VOM SAAL et ai, 1992).
Os pesticidas organoclorados e os PCBs interferem na reprodução. Em pessoas
expostas, esses compostos foram encontrados no fluido folicular, no muco cervical e
no plasma (LONGNECKER, et aI., 2001).
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Isto é de grande relevância porque os processos vitais biológicos ocorrem no plasma,
como por exemplo a implantação e o desenvolvimento embrionário (LONGNECKER,
op.cit.)

1.9.6 Substâncias químicas endocrinamente ativas no meio ambiente

As seguintes substâncias: PCDD (Dioxinas policloradas), PCDF (Dibenzo-furanos)
PCBs, ftalatos, HCB, clordanas, lindane e DDT são substâncias endocrinamente
ativas e de alta importância do ponto de vista ecotoxicológico.
Elas atuam diretamente no sistema endócrino se ligando ao receptor estrógeno ou
indiretamente por ação sobre outros componentes do sistema endócrino.
Causam efeitos adversos na reprodução com efeitos consideráveis nas populações e
nos níveis do ecossistema.
Estudos realizados na Inglaterra revelaram que peixes que vivem em ambientes que
recebem efluentes das ETEs apresentaram efeitos estrogênicos. Foi observado
especialmente o fenômeno da feminilização das trutas (PLUTA, 1995).
Portanto dados indicam que efeitos estrogênicos não podem ser excluídos em corpos
hídricos que recebam cargas de efluentes.
Compostos químicos procedentes de várias origens como tráfego, da agricultura,
indústria e efluentes domésticos são transportados

à longas distâncias através do ar,

da água desde do Ártico até a Antártica.
O Instituto Canadense para Pesquisa em Políticas Públicas publicou um relatório sobre
problemas endócrinos e reprodutivos em 16 espécies da região dos Grandes Lagos,
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incluindo trutas, tartarugas e aves nas quais foram detectadas concentrações de
compostos químicos de origem industriais e pesticidas (COLBORN et aI., 1990).
Mamíferos, repteis e peixes apresentaram

distúrbios hormonais,

no sistema

imunológico, no metabolismo, no comportamento e reprodutivo.
Os pesticidas organoclorados e os PCBs se mostraram particularmente prejudiciais no
desenvolvimento dos fetos.
Mesmo que em doses muito pequenas, esses compostos podem ter efeitos nos
indivíduos, nas populações e nas comunidades. Se presentes na fase fetal de
desenvolvimento, especialmente quando os principais órgãos ainda estão sendo
formados e o cérebro está sendo programado para controlar e responder os sinais
hormonais durante a vida,

esses compostos podem desencadear mudanças

bioquímicas que afetam o desenvolvimento dos sistemas nervoso, imunológico,
endócrino, reprodutivo, digestivo, e esses efeitos provavelmente são irreversíveis
(VOM et aI., 1992).
Os mamíferos marinhos estão espeCialmente expostos ao risco porque vivem no topo
da cadeia alimentar (REUNDERS, 1994).
Tanto nos ecossistemas aquátiCOS como nos terrestres, os organismos estão expostos
a misturas complexas de substâncias, as quais podem interagir de forma antagônica,
aditiva ou sinérgica.
A União Européia listou mais de 100.000 substâncias químicas que foram
comercializadas, porém dados de volume de produção, emissão e efeitos ambientais
desses compostos são de modo geral insuficientes e incompletos.
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cloro e os hidrocarbonetos clorados são substâncias largamente utilizadas na

industria química. Na Alemanha, 3 milhões de toneladas de cloro são usados
anualmente na desinfecção da água para consumo humano, na produção de solvente,
de PVC, de fármacos, de pesticidas, etc. (STATISTISCHES BUNDESAMT, 1995).
Há mais de 20 anos compostos organoclorados tem sido altamente discutidos devido

à sua persistência, toxicidade e bioacumulação (STEGER, 1991).
Embora muitos compostos como DDT, PCP, clordanas e PCBs estejam proibidos ou
altamente restritos, em alguns países o uso ainda é permitido.
Os dados de resíduos destes compostos na biota e também sua toxicidade, os
classificam como os principais disruptores endócrinos e tem levado a extensa pesquisa
na substituição dos mesmos tanto nos processos como nos produtos (KLEEMEYER et

aI., 1995).
Não só os compostos organoclorados, mas também outros compostos estão sob
investigação como TBT (tributiltin), ftalatos, nonilfenol e outros grupos de pesticidas.
A substituição nos processos e nos produtos é uma das ações para reduzir e eliminar
as emissões destes compostos. A legislação para testes de produtos químicos deve
levar em conta as novas descobertas com relação aos compostos que causam
disrupção endócrina, antes de serem introduzidos comercialmente (KLEEMEYER op.
cit.).
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1.10- Fármacos
Os esgotos municipais contém uma gama de compostos orgânicos persistentes
derivados das diversas atividades humanas, como aqueles usados diariamente na
higiene pessoal, no asseio das roupas, louças entre outras.
Entre os diversos grupos de compostos, são encontrados os produtos farmacêuticos e
os produtos de cuidados pessoais, os quais são usados em grandes quantidades em
todo o mundo.
Esses compostos não são removidos nas plantas de tratamento de esgotos e são
incorporados ao meio ambiente, através das descargas destas plantas de tratamento.
Os medicamentos utilizados na medicina veterinária também são lançados no meio
ambiente através dos excrementos e transporte pela água das chuvas.
Para se evitar a ingestão destas substâncias, mesmo em baixas concentrações,
através da água potável é necessário se desenvolver métodos para reduzir a
introdução destes compostos no meio ambiente melhorando as plantas de tratamento
de esgotos, e elimina-los no tratamento da água potável para consumo humano.
Fármaco é uma denominação genérica para compostos utilizados tanto na medicina
humana como na veterinária. São substâncias químicas usadas para diagnósticos,
tratamentos (cura e mitigação), alteração ou prevenção de doenças (AYSCOUGH, et

aI., 2000).
Estes compostos não tem limites ambientais estabelecidos e pouco se conhece sobre
os possíveis efeitos sinérgicos que podem ocorrer no ambiente, os quais devem ser
dependentes do comportamento farmaco-cinético como meia vida, metabolismo,
excreção, etc.
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Uma das razões da falta de dados é que a regulamentação de drogas é feita por
agências de saúde, as quais não consideram as questões ambientais, pois até
recentemente os fármacos não eram vistos como substâncias potencialmente tóxicas
ao meio ambiente.
Porém as drogas são desenvolvidas com a intenção de que apresentem efeitos
biológicos. Muitas delas são lipofílicas afim de que possam atravessar membranas;
são resistentes para evitar que se tornem inativas antes do efeito de cura.
Sendo assim, as substâncias medicinais apresentam propriedades semelhantes a
outros xenobióticos, e podem ser bioacumuladas e provocar efeitos nos ecossistemas
aquáticos (HALLING-SORENSEN et aI., 1998).

BIBLIOTECA
INSTITUTO DE QUíMICA
Universidade de São Paulo
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1.10.1 Introdução de produtos farmacêuticos no ambiente aquático
A figura 5 mostra esquematicamente a introdução de produtos farmacêuticos no
ambiente aquático.
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SUPERFÍCIE
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Figura 5 - Introdução de produtos farmacêuticos no ambiente aquático

1.10.2 Disruptores Endócrinos e Fármacos na Água Potável
Sabe-se da ocorrência de vários contaminantes potenciais na água, porém não se
conhece a ação deles conjuntamente e muitos desses compostos não são detectados
durante o processo de tratamento da água.
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Os sistemas de tratamento de água e esgotos muitas vezes não são efetivos na
eliminação de certas substâncias (ANDERSON, 2000).
O problema é que existem milhares de compostos diferentes e é preciso definir qual
deles analisar, qual deles tem impacto na saúde pública, como as empresas de
tratamento devem tratar o problema e como oferecer qualidade na água distribuída a
uma população que cresce rapidamente (ANDERSON, op.cit.).
Deve-se priorizar quais compostos são importantes, identifica-los e quantifica-Ios.
Para isso é necessário novos conhecimentos e novos equipamentos.

1.10.3 Porque os fármacos estão sendo encontrados no meio ambiente questões analíticas
Muitos compostos químicos tem sido estudados no meio ambiente. Em um estudo
prévio, um "screening" é feito por GC/MS para se verificar quais substâncias estão
presentes na amostra.
Os poluentes prioritários, os compostos orgânicos voláteis (VOCS), os pesticidas e
PCBs apresentam propriedades que possibilitam analisa-los por GC/MS. Eles tem alta
pressão de vapor que permite entrar na fase gasosa e serem analisados por
cromatografia a gás, ou eles são hidrofóbicos, o que permite serem analisados
estruturalmente por GC/MS (SEDLAK, 2000).
Por outro lado, os fármacos tem baixa pressão de vapor, um coeficiente de partição
relativamente baixo e grupos funcionais que ficam presos nas colunas da Gc. Por isso,
os fármacos não apresentam um bom comportamento nos sistemas de GC/MS
(SEDLAK, op cit.).
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Isto é uma das razões porque os fármacos não são detectados como a maioria dos
POPs.
No entanto, sabe-se que eles estão no meio ambiente e para analisa-los é necessário
novas tecnologias, como a LCjMS ou LCjMS-MS (SEDLAK, op cit.).
Esses compostos estão em baixas concentrações e a extração em fase sólida é o
melhor meio e freqüentemente esta extração requer fases específicas.
Para o "clean up" dos POPs é utilizada a sílica, mas não é eficiente para fármacos
porque estes tem polaridade similar aos compostos encontrados na matéria orgânica
natural, e as substâncias húmicas interferem na detecção por LCjMS.
Por· isso a fase reversa para o clean up é mais indicada e para detecção de baixas
concentrações, a tandem LCjMS-MS é bem eficiente (SEDLAK, op.cit.).

1.10.4 Fármacos no Ambiente Aquático
A Agência Européia para Avaliação de Produtos Médicos (EMEA) recebeu uma
solicitação do Comitê dos Fabricantes de Produtos Medicinais (CPMP) para avaliar o
risco ambiental dos produtos farmacêuticos de uso humano.
A relevância da avaliação do risco potencial dos fármacos no meio ambiente se dá
pelo grande consumo.
Na União Européia são consumidos mais de 100 toneladas por ano de medicamentos.
Embora as informações sejam escassas, sabe-se que drogas, como são denominadas,
estão presentes nos rios e mesmo em baixas concentrações, muitas delas podem
causar efeitos ecotoxicológicos crônicos e agudos no ambiente aquático.
Porém

há

poucas

comportamento.

informações

sobre

efeitos

ambientais

como

destino

e
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Comparadas a outros campos da legislação ambiental que tratam dos componentes
químicos industriais, as informações sobre risco ambiental dos fármacos são muito
limitadas (CSTEE, 2001).
Do ponto de vista científico é injustificável, uma vez que estes compostos são
consumidos em grandes quantidade; tem modo de ação específico tanto terapêutica
como toxicologicamente, são lançados direta e indiretamente no ambiente e tem sido
detectados nos corpos hídricos (CSTEE, op. cit.).
Como sugestão para a avaliação de risco se recomenda a aplicação das mesmas
metodologias empregadas para formulação e produção de produtos químicos
industriais.
Deve-se entretanto considerar as propriedades dos diversos grupos, as quantidades
lançadas, utilizando as informações farmacocinéticas disponíveis tanto do composto,
como dos seus metabólitos.
Os excipientes também podem ocorrer em concentrações relativamente altas, embora
não produzam riscos à saúde humana. Seus riscos ambientais podem ser relevantes e
também necessitam de investigação.
Recomenda-se adotar metodologias de verificação de risco já usadas para compostos
industriais e desenvolvimento de estratégia para verificar o risco de exposição às
misturas, pois normalmente se avalia o composto individualmente.
Os produtos veterinários também devem ser avaliados.
Como princípio da precaução deve-se investigar prioritariamente os esgotos e as
estações de tratamento como a principal fonte de emissão para o ambiente.

3

As informações ecotoxicológicas com bactérias, algas, crustáceos e peixes também
devem ser utilizadas na verificação preliminar de riscos.

A concentração ambiental prevista (PEC) é usada tanto pela União Européia como
pela OECD para a verificação de risco de compostos industriais.
Esta informação não é disponível para os compostos farmacêuticos.

O CPMP propôs uma concentração inicial de 0,0 1I1g/1 como PEC, mas este valor não é

validado cientificamente, pois alguns fármacos causam efeitos em concentrações
menores (DERKSEN apud CSTEE,2001).

Uma alternativa proposta é um modelo que considere a persistência da substância, da

afinidade com partículas sólidas, da quantidade diária consumida e da carga de

efluentes lançada após o tratamento nas estações de tratamento de esgoto (ETE) e
também o processo de inibição microbiológica na ETE (CSTEE, op. cit.).

1.10.5 Riscos ambientais dos fármacos

A relevância para a saúde humana é evidente, porém a primeira dificuldade é devido

a grande variedade de compostos disponível no mercado e o modo de ação é muito
diversa (MARTINDALE apud CSTEE, 2001).

A ocorrência e mecanismos de ação de fármacos no ambiente é um assunto recente e
existem poucos dados disponíveis sobre esta questão.

Na Europa a ocorrência destes compostos na água tem chamado atenção em especial
dos produtores de água potável ( MON apud CSTEE, 2001).
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Para a verificação de risco ambiental as informações das emissões são pré-requisitos
requerendo informações sobre produção, consumo e o metabolismo no organismo
humano, tanto do composto como dos metabólitos.
Metabolismo:
O grau, a taxa e o mecanismo de metabolismo varia grandemente entre os diversos
compostos.
No anexo 1 tem-se a bula de um anti-hipertensivo, o atenolol, onde pode se observar
uma informação importante _" No ser humano, a absorção de uma dose oral é rápida

e parcial. Assim cerca de 50% são absorvidos pelo trato gastrointestinal e o restante é
excretado inalterado pelas fezes/~
As excreções fecal e urinária são as principais rotas de eliminação dos fármacos.
Estas excreções podem ser levadas diretamente às águas ou indiretamente pelos
efluentes das ETEs, além daqueles não consumidos que sobram nas embalagens e
são descartados no lixo comum.
Em alguns lugares, o produto sólido provenientes do tratamento dos esgotos, é usado
na adubação em áreas agrícolas, podendo ser também uma fonte de emissão para as
águas superficiais, sedimentos e águas subterrâneas.( BYRNS, 2001).
Consumo

É um dado importante na avaliação de risco ambiental. Na tabela 1 tem-se o consumo
de alguns fármacos em países da Europa.
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Tabela 1- Consumo de alguns fármacos na Europa
Substância

Quantidade em toneladas

País
Alemanha

Ácido AcetilsalicOico
(Aspirina)

Referência
(Ternes, 2000)

> 500

Ibuprofen

180

Diclofenac

75

Bezafibrate

45

Ibuprofen

33.2

Dinamarca

(Jorgensen et aL, 2000)

1.2 x 106 prescrições
(tabletes de 50 mg)

Holanda

(CSTEE, 2001)

Ácido Acetilsalicnico
(Aspirina)
1.2 x 106 prescrições
(tabletes de 80 mg)

Holanda

(CSTEE, 2001)

Diclofenac

1.10.6 Destino e comportamento no ambiente aquático
A estação de tratamento de esgotos (ETE) tem papel fundamental na emissão desses
compostos para o ambiente aquático.
Portanto informações sobre degradação (taxas e rotas) sob condições aeróbias e
anaeróbias são fundamentais, juntamente com as características físico-químicas como
solubilidade na água.
Nas ETEs estes compostos podem ser degradados, adsorvidos ou ainda serem
reativados como resultado da atividade microbiana.
Estudos de degradação em ETEs de compostos como analgésicos, antibióticos,
oncolíticos, hormônios, entre outros variaram na biodegradação.
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No caso do ácido clofíbrico que é um regulador de lipídeos e cujos derivados
metabolisados são o clofibrato, o etofibrato e o etonilfibrato teve um comportamento
totalmente diferente.

o composto desativado

no organismo humano, pode ser ativado novamente na ETE

pela ação microbiana.
~

Ácido clofíbrico

Glucuronídeos

Metabolisado
Na ETE os glucuronídeos foram ativados pela deglucorinação microbiana
(GEZONDHEIDSRAAD apud CsrEE, 2001).
Outra fonte importante são os efluentes hospitalares, onde as concentrações de
drogas individuais ocorrem acima de 1OOJ..lgj I no meio aquoso e acima de 100 mgjl em
sedimentos (DERKSEN apud CsrEE, 2001).
Diariamente nos hospitais são administrados vários grupos de substâncias, além dos
adjuvantes a eles associados como componentes.
Também são utilizadas substâncias diagnósticas e desinfetantes.
Todos esses compostos produzem uma mistura complexa com efeitos similares aos
biocidas e pesticidas (KÜMMERER apud WHO series, 1998).
Portanto é necessário monitorar estas principais fontes emissoras de fármacos para o
ambiente aquático.
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1.11 Estruturas Químicas de Pesticidas Organoclorados,
Policloradas, Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos e Fármacos

Bifenilas

Figura 6 - Estruturas químicas de alguns compostos analisados
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Bifenilas Policloradas -PCBs
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Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos, SILVA (2003)
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1.12 Área de Estudo

'~ Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar que a água,
recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar
social, possa ser utilizada em padrões de qualidade satisfatórios por usuários e
pelas gerações futuras, em todo território do Estado de São Paulo
H

Artigo 2°, seção 1, capítulo 1 ("Objetivos e
Princípios"), título 1 ("Da Política Estadual
de Recursos Hídricos),
Lei 7663, 30 de dezembro de 1991

Represa Billings
''0 Reservatório Bil/ings recebeu, ao longo de décadas, toda espécie de carga residuária
industrial e doméstica da Região Metropolitana de São Paulo, contendo inúmeros
contaminantes químicos, muitos dos quais de elevada toxicidade"
(Kussama, A.C, 1997)

Localizada na região sudeste da capital paulista (23°42' e 23°45' S ; 46°27' e 46°22'
W),numa altitude média de 746,5 m a represa Billings foi construída na década de 20
pela empresa canadense light & Power, com a finalidade de fornecer água para
movimentar as turbinas da usina Henri Borden, em Cubatão, na Baixada Santista e
também

serviria como uma reserva estratégica para abastecer a população de São

Paulo.
Atualmente, juntamente com a Represa Guarapiranga, constitui-se no principal
reservatório da região metropolitana de São Paulo (CETESB, 1989).

o

Reservatório Billings, com uma área de drenagem de 560 Km 2 e um volume

aproximado de 1,2 bilhões de metros cúbicos e vazão média de 18m 3 .s-1, inunda uma
área de 127Km 2 , com profundidade média de 10 metros.
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Sua bacia é formada ao norte pelos rios Tamanduateí, Guaió e Taiaçupeba, todos
afluentes do rio Tietê; ao sul pelos rios Quilombo, Cubatão e Capivari-Monos; a oeste
faz fronteira com a bacia de drenagem do rio Guarapiranga (ROCHA, 1984).
A bacia do complexo Billings é composta pelos municípios de Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo.
A captação de água para abastecimento se dá através do braço do rio Grande, junto à
ponte da Via Anchieta, onde foi necessário barrá-lo, para evitar mistura de águas do
corpo central, que pudesse inviabilizar a captação (CETESB, 1992).
O Reservatório encontra-se no alto da Serra do Mar, na exuberante Mata Atlântica, rica
em biodiversidade, o que propiciou múltiplas atividades como a instalação de colônias de
pescadores, estaleiros e atividades agrícolas. São praticadas atividades hortifrutigranjeiras, com destaque

para as hortaliças, nos municípios de Ribeirão Pires e Rio

Grande da Serra. A tendência geral de ocupação é de chácaras de recreação e lazer e
clubes de fim-de-semana, dada a aproximação da conurbação metropolitana, carente de
espaços verdes (CETESB,1992).
Há ainda uma reserva de Guaranis naquela região e a beleza do seu entorno fez com
que um dos seus recantos fosse chamado de Eldorado. (Nivaldo de Almeida,
comunicação pessoal).

O Problema
No Brasil, o Estado de São Paulo se destaca pela amplitude da distribuição das
represas, bem como a variedade de sua localização geográfica. As represas formam
um conjunto que acumulam significativa coletânea de informações sobre processos
ambientais, econômicos e sociais. Sua caracterização, levando em conta essas
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características e seus impactos, representa um avanço importante do ponto de vista
conceitual: a evolução das represas está intimamente ligada às transformações
sociais e econômicas ocorridas no estado.

As informações sobre os eventos ecológicos, biológicos, sociais e econômicos ao
longo da bacia hidrográfica ficam registrados nas variáveis de estado e nos processos
em curso nas represas.
Portanto, as represas podem ser consideradas "reservatórios ou acumuladores de
informações" da bacia hidrográfica (TUNDISI, 1986).
Durante mais de 50 anos, a represa Billings recebeu uma carga de esgotos domésticos e
industriais de toda a região da Grande São Paulo.
A represa passou a receber o bombeamento do rio Pinheiros em 1940 afim de aumentar
a produção energética e as águas do reservatório começaram a ser utilizadas para o
abastecimento somente 18 anos depois, devido a falta d'água em São Paulo.
Na década de 60, a disponibilidade de água possibilita que indústrias se instalem em
Cubatão.
A carga poluidora que atingiu o Reservatório Billings em Pedreira chegou a 235.400 Kg
DBO/dia em 1990(CETESB, 1990).
Com a promulgação da Constituição do Estado de São Paulo, em 1990, o artigo 46
determinou a suspensão do bombeamento dos esgotos para a represa, prevendo
exceções para a contenção de enchentes e a geração de energia elétrica.
A Resolução das secretarias estaduais do Meio Ambiente, da Energia e dos Recursos
Hídricos e Saneamento n.O 03/92 de 04/09/92 restringiu o bombeamento do canal do
rio Pinheiros para a represa, porém o bombeamento foi retomado inúmeras vezes.
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LAMPARELLI et al.(1996) estudou a relação das comunidades aquáticas do complexo
(plâncton, bentos e peixes), visando avaliar o grau de degradação, enfocando a
contribuição dos contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes na água e no
sedimento e concluiu-se que o grau de toxicidade e atividade mutagênica em algumas
amostras de água, alertam para a necessidade de cuidados na utilização da água para
abastecimento público.
A mortandade de peixes também foi monitorada, e um estudo realizado por MARTINS
(1996), observou-se que, por exemplo, em 1994 foram registradas 41 ocorrências no
Estado de São Paulo. Dessas ocorrências, 56 % foram provocadas por ações antrópicas
como lançamento de efluentes domésticos e/ou industriais, por despejo de substâncias
tóxicas, manuseio de produtos para agropecuária e controle de pragas.
No Reservatório Billings, 100% dos casos, ocorreram devido o aporte do rio Pinheiros
com sua carga poluidora (GUAZZELLI, 1992).
Além das questões ambientais, o sistema

abriga um outro sério conflito que é a

ocupação desordenada em torno do reservatório.
O Estado de São Paulo tem 248.000 Km 2

,

contendo a rede urbana mais densa das

Américas é provavelmente, a mais densa da América Latina e talvez uma das mais
densas do mundo ocidental (AB'SABER, 1996).
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresenta uma enorme complexidade
urbana, social, político-territorial, ambiental, econômica e, especialmente, hídrica.
A RMSP é um exemplo de como o crescimento desordenado pode prejudicar o
abastecimento de água.
Embora a Lei de Proteção dos Mananciais, de 1976, proíba qualquer tipo de
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ocupação em áreas de mananciais, as populações em condições sócio-econômicas
restritas foram obrigadas a se instalarem nesses locais.
Entre 1989 a 1999 a bacia da Billings perdeu 6,6% da cobertura vegetal (ISA, 2002).
A expansão urbana representa 21,9 Km 2 e ocorreram em áreas com severas
restrições ambientais, como encostas íngremes, regiões inundáveis e várzeas
(ISA,2002).
Além da falta de saneamento, que é uma das características dessa suburbanização.

LEI DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS n. o 9.866, de 28111/97
ARTIGO 1 0 - Estabelece diretrizes e normas para a proteção e a recuperação da
qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos mananciais de
interesse regional com prioridade para o abastecimento das
populações atuais e futuras do Estado de São Paulo.

ARTIGO 2 0 - São objetivos da presente Lei:
preservar e recuperar os mananciais de interesse regional no Estado
de São Paulo;
compatibilizar as ações de preservação dos mananCIaIS
abastecimento e as de proteção ao meio ambiente com uso e
ocupação do solo e o desenvolvimento sócio-econômico;
promover uma gestão participativa, integrando setores e instâncias
governamentais, bem como a sociedade civil;
descentralizar o planejamento e a gestão das bacias hidrográficas
desses mananciais, com vistas a sua recuperação e proteção;
integrar os programas de políticas habitacionais à preservação do
meio ambiente.
PARÁGRAFO ÚNICO
As águas dos mananciais protegidos por esta lei são prioritárias para
abastecimento públiCO em detrimento de qualquer outro interesse.

de
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1.13 Objetivo Geral
Realizar estudo analítico-ambiental na Represa Billings, afim de verificar a
ocorrência de poluentes orgânicos em amostras de água e sedimento.

1.14 Objetivos Específicos
Aplicação e validação de metodologia analítica para determinação de
poluentes orgânicos persistentes (POPs) em águas naturais.
Avaliação da contaminação em sedimentos não perturbados, coletados
através de testemunhos.
Aplicação e validação de metodologia analítica para determinação de
poluentes orgânicos persistentes em águas intersticiais.
Estudo, desenvolvimento, aplicação e validação de metodologia analítica
para determinação de fármacos em água e sedimento.
Participação no projeto POSEIDON* para desenvolvimento de novas
metodologias para detecção de PPCPs " Pharmaceuticals & Personal
Care Product Ingredients" em amostras provenientes das plantas de
tratamento de esgotos, de água de rios e de água potável.
Correlacionar a influência de ambas matrizes (sedimento-água) para
avaliar a qualidade do corpo hídrico destinado ao abastecimento
público.

POSEIDON - projeto da União Européia, coordenado pela Alemanha
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"as anyana/ytica/ chemist knows,
what you see depends on what you

/ookfor".
Lynn Roberts, Analyzing the Ignored
Environmental Contaminants

2- MATERIAL E MÉTODOS

2. l-Amostragem
Foram realizadas quatro campanhas para coleta de água e sedimento, em julho e
novembro de 1999, maio de 2000 e janeiro de 2001.

2.1.1-Pontos de Amostragem
Os pontos de amostragem encontram-se assinalados na Figura 7 - Mapa do
Reservatório Billings
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2.1.2- Localização dos Pontos de Coletas

Ponto 1: Pedreira
Próximo a Usina Elevatória de Pedreira

S - 23°42'03 9"
W - 46°39'211"
Profundidade - 4 m
Sedimento - lama escura com forte cheiro
Foi observado que é uma característica daquele ponto uma alta taxa de
"sedimentação", daí as baixas profundidades medidas em vários segmentos daquela
área, além da enorme quantidade de lixo, principalmente garrafas plásticas e pneus,
sendo quase impossível navegar naquele ponto. As margens são depósitos de lixo
de toda espécie.

Ponto 2: Borore
Braço do Bororé

S: 23°48'00 4"
W: 46°39'47 O"
Profundidade: 12 metros
Característica do sedimento: sedimento fino, lodoso totalmente preto com forte
cheiro de óleo e graxa.
Neste ponto existe alta densidade populacional

à beira do reservatório.

Devido a falta de saneamento há lixo proveniente das moradias próximas ao
reservatório.
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Ponto 3- Braço do Taquacetuba
Braço do Taquacetuba

S: 23°49'45 6"
W: 46°38'21 2/1

Profundidade: 11 metros
Característica do sedimento: sedimento fino cor de argila com uma mescla de
sedimento oleoso de cor escura, com a presença de graxa e óleo.

Ponto 4: Pedra Branca
Braço do Pedra Branca

S: 23°49'57 4"
W: 46°38'05 9/1

Profundidade: 12 metros
Característica do sedimento: sedimento fino, lodoso totalmente preto com forte
cheiro de óleo e graxa

Ponto 5: Rio Grande
S: 23°47'147"
W: 46°35'41 8"
Profundidade: 10 metros
Característica do sedimento: sedimento argiloso.
Neste local está localizada a captação para o abastecimento.
característica da água em todos os pontos: cor esverdeada com a presença de
muitas algas em todas as amostras.
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2.1.3- Procedimentos de Coleta
Foram coletadas amostras de água e sedimento.
Para a coleta foi utilizado um barco de alumínio com motor de popa.
Em todos os pontos foram feitas as seguintes medidas:
Latitude, longitude, e profundidade.
Para tomada da latitude e longitude foi utilizado um Sistema de Posicionamento
Global (GPS) e para a profundidade, uma ecosonda.

2.1.4- Coleta de Água
Primeiramente foram coletadas as amostras de água, para se evitar o revolvimento
do sedimento.
Para coleta de água foram utilizadas garrafas de vidro âmbar, com capacidade de 4
litros, previamente tratadas no laboratório, ou seja descontaminadas com solvente.
Esta garrafa foi presa a um suporte adequado e lançada

à partir da embarcação.

Em cada ponto de amostragem foram coletados 4 litros de água em uma
profundidade de um metro abaixo da lâmina (superfície) da água e imediatamente
foi recolhida uma sub-amostra. Esta água era transferida para um frasco de vidro,
previamente descontaminado contendo fios de cobre para inibir a ação biológica.
Foi medido o pH e as amostras foram acondicionadas em caixas de isopor contendo
gelo.

2.1.5- Coleta de Sedimento
Para a primeira coleta de sedimento foi utilizada uma draga tipo Van Veen, para se
conhecer a natureza do mesmo. As amostras de sedimento foram coletadas em
duplicatas.
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As amostras de sedimento foram acondicionadas em recipientes de alumínio,
etiquetadas e preservadas em caixas de isopor contendo gelo.
No laboratório, as amostras foram mantidas em freezer.

2.1.5.1- Coleta de Sedimento com Amostrador Vertical
Na figura 8 tem-se o amostrador de queda livre para coleta de sedimento

Figura 8 - Amostrador de Queda Livre para coleta de sedimento

Este amostrador de queda livre foi desenvolvido a fim de se coletar amostras de
sedimentos não perturbados e também facilitar a coleta da água na interface
sedimento-água. Em cada ponto foram feitas coletas em duplicata, ou seja, foram
utilizados dois tubos que eram retirados totalmente preenchidos de sedimento.
Após estes tubos serem retirados da água, os mesmos tinham a parte inferior
tampadas e da parte superior era retirado imediatamente água de interface através
de sifonamento. Após a coleta da água de interface, a parte superior do tubo
também era fechada e estes tubos foram mantidos na posição vertical até o
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momento de se extrusar o sedimento. No final do dia, terminada a coleta, os
sedimentos contidos nos tubos foram extrusados.

Figura 9 - Amostra de sedimento sendo extrusada
Antes porém cada tubo foi marcado a cada 6 cm , perfazendo assim dez frações de
amostras por tubo.
A cada 6 cm o sedimento foi extrusado e misturado com a fração correspondente
de um segundo tubo, pois a coleta foi feita em duplicata.
Este material foi homogeneizado e criado sub-amostras, que foram numeradas de
acordo com a fração; Cada fração foi acondicionada em bandejas de alumínio e
preservadas sob refrigeração.
Com este procedimento de coleta foi possível se ter várias porções de sedimentos
de diversas profundidades, que futuramente poderão ser comparadas com a taxa de
sedimentação.
Portanto, para cada ponto coletado foram criadas 10 ou 11 sub-amostras.
Foi também anotado o tipo de sedimento para cada amostra.

As amostras foram preservadas sob refrigeração, pois para a extração da água
intersticial as amostras de sedimentos não devem ser congeladas.
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2.1.6- Descrição do Amostrador
Foi projetado e desenvolvido um amostrador de queda livre para coleta de
sedimento (FIGURA 8). que consiste de um tubo de aço inox de 3 polegadas de 60
cm de comprimento e 8 cm de diâmetro, duas hastes laterais para sustentação da
caixa de cabo e duas hastes laterais que funcionam como respiro, válvula de
retenção, parafuso lateral para fixar o "Iiner"( tubo de alumínio que é colocado
dentro do amostrador e nele fica contido o sedimento coletado), caixa de cabo de
ataque - onde fica o cabo (corda), mosquete para prender o cabo, tampa de PVC,
quatro aletas-guia para que a queda se dê sempre verticalmente, gatilho que aciona
o cabo.
Funcionamento
Primeiramente deve-se conhecer a profundidade e o tipo de sedimento. Para tal, a
profundidade foi medida com ecosonda e para verificar o tipo de sedimento se
lançava a draga (Van Veen).
Uma vez tendo estas informações estimava-se a altura de queda para lançar o
equipamento, sendo que quanto mais compacto o sedimento maior deve ser a
altura de ataque para que ocorra o cravamento e o "Iiner" seja preenchido com a
amostra.

2.2- Metodologia Analítica
Neste trabalho foi empregado o método proposto pela Agência de Proteção
Ambiental Americana (EPA) de extração em fase sólida para extração de compostos
orgânicos como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas, bifenilas
policloradas, entre outros em amostras de água (EPA, Met. 525).
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A extração em fase sólida (SPE) é um método para preparação de amostras no qual
uma fase sólida estacionária é colocada em uma seringa de plástico ou vidro e
usada para seletivamente extrair, concentrar e purificar determinado analito antes
da análise por cromatografia a gás ou a líquido.
Nos últimos anos esta técnica tem substituído a tradicional extração líquido-Iíquido
(LLE), sendo possível extrair grupos de analitos em diversos campos como
farmacêuticos, clínicos, toxicológicos, ambiental e biomédicos.
A extração em fase sólida (SPE) apresenta uma série de benefícios como:
Melhora da seletividade e especificidade;
Melhora na recuperação
Melhora na remoção de interferentes e particulados
Eliminação de emulsões
Enorme diminuição no consumo de solventes evitando assim a produção de lixo
tóxico e exposição do analista
Melhora da sensibilidade analítica, otimizando a separação.
Extratos mais limpos
Melhores recuperações particularmente para analitos hidrofílicos, altamente
polares e anfóteros.
Para um controle efetivo da extração é fundamental um controle das interações
físico-químicas que podem ocorrer entre o adsorvente (sílica com fase ligada,
polímeros · ou adsorventes usados como uma

fase estacionária sólida) e os

componentes da amostra/matriz.
A questão fundamental para uma boa SPE é a escolha do adsorvente. As
propriedades físico-químicas do adsorvente determina a eficiência da extração e
toda a qualidade da separação.
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Idealmente um adsorvente deve reter somente os analitos de interesse, devendo o

eluato estar livre de contaminantes, porém na prática, pode-se observar que nem

sempre isto acontece, e esta seletividade deve ser otimizada juntamente com a fase
móvel (solvente de eluição) e outras condições de extração.

2.2.1- Adsorventes a base de sílica

Os adsorventes a base de sílica são muito utilizados devido ao custo, estabilidade e

imune a contração ou expansão quando em contato com água e solventes
orgânicos.

Os mais comuns são sílica quimicamente modificada com grupos funcionais
covalentemente ligados à superfície.
Uma variedade de grupos funcionais tem sido ligados covalentemente

à superfície

da sílica, produzindo adsorventes com uma grande variedade de seletividade
cromatográfica.

Estes adsorventes podem ainda conter uma pequena quantidade de silanóis livres,

os quais são polares e deixam caminhos ácidos na superfície, permitindo a ligação
de aminas via ligações de hidrogênio e mecanismos de troca de cátions.

A interação com grupos silanois residuais pode causar retenção indesejada ou

baixas recuperações. Para minimizar essas interações secundárias, a fase ligada
pode ser submetida a uma reação "endcapping", onde grupos silanóis reagem com

organosilanos como por exemplo, a metilação com trimetilclorosilano (TMCS). Esta
técnica é utilizada para reduzir interações iônicas secundárias e polares.

Grupos silanóis livres podem ser usados para facilitar a retenção de analitos polares
na fase reversa de adsorventes como C18 e C8.

B I EL 1 0 T E
INSTITUTO DE QUí
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Fases "Non-endcapped" são muito úteis na separação devido a mistura de
polaridade do adsorvente, melhorando a retenção e a seletividade.

2.2.2- Adsorventes Poliméricos
Os adsorventes poliméricos são polímeros ou resinas tipicamente compostos de
poliestireno-divinilbenzeno(PSDVB ou SDB). Em contraste com a sílica, SDB é nãopolar e capaz de fortes interações n-n e hidrofóbicas.
Neste trabalho foram utilizados os seguintes adsorventes:

ISOLUTE ENV+ Copolímero Poliestireno-Divinilbenzeno Hidroxilado

Estrutura do Isolute ENV+

Como a sílica, a polaridade da superfície do SDB pode ser modificada pela adição de
vários grupos funcionais.
Com este adsorvente é possível extrair analitos com uma grande faixa de polaridade
de compostos polares em amostras aquosas.
Devido sua estrutura hidroxilada, este adsorvente não necessita ser condicionado
antes do uso, o que possibilita extrair grande volume de amostra, inclusive fora do
laboratório.
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ISOLUTE C18 - Octadecil
"
I
/ Si- ~ Si-(CH2)17CH3
O

"

/ Si-OH

É um adsorvente não-polar, com partículas irregulares com tamanho médio de 50
~m e 60 Â de porosidade.
ISOLUTE C18 (EC) - Octadecil (endcapped)
"

I

/ Si- O~ Si-(CH2)17CH3

O

"

/ Si - 0- Si (CH3)3

É um adsorvente não-polar, manufaturado usando um silano trifuncional
"endcapped" para reduzir as interações polares secundárias associadas com os
grupos silanóis da superfície.
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Procedimento para a extração em fase sólida.
Na figura 10 tem-se o Fluxograma para extração em fase sólida para amostras
aquosas.

Condicionamento do disco eluição

..

EJ

(Acetato de Etila) Ac.Et. e DCM
Diclorometano (1:1)
condicionamento:
metanol
vácuo 10psi Hg

Adsorvente

2) Aplicação da Amostra

1litro de Água

~

vácuo 10psi Hg

EJ
Adsorvente

3) Eluição

EJ

Eluição com Ac. Et. IDeM 1: 1

•

Adsorvente

L--_ _ _ _ _ _- . ,.~
.

Extrato contendo os
compostos de interesse

Figura 10 - Fluxograma de extração em fase sólida para amostras aquosas
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2.3- Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos(PAHs) em Água

2.3.1- Procedimento Analítico- Extração em Fase SólidaPreparo do disco
Foi utilizado disco de extração Bakerbond-C18 com as seguintes características:
60 AO , 10 Il irregular; dimensões do leito = 50 mm de diâmetro, 1 mm de camada;
taxa de fluxo de amostras ~ 200mL jmin.
Foram colocados sobre o disco 15 gramas de Fi/ter Aid 400, a fim de reter os sólidos
em suspensão.

O disco foi lavado com 20 ml da solução de eluição - mistura de acetato de etila e
diclorometano 1: 1 em volume.

O tempo de contato foi de aproximadamente 2 minutos
A mistura foi retirada aplicando-se vácuo. O disco foi seco por 5 minutos.
Para condicionamento do disco foi adicionado 20 ml de metanol; retirou-se o
solvente através de vácuo seguido de duas lavagens de 10 ml de água Milli -Q.
Aplicou-se vácuo novamente sem secar o disco.

2.3.2- Preparo da amostra
Em um litro de amostra foi adicionado 250111 de mistura de padrões aromáticos
deuterados (naftaleno-d8, acenafteno-dlO, fenantreno-dl0, criseno-d12 e perilenod12),na concentração de 2ngjlll, como surrogates.
A amostra foi filtrada através do disco; o disco foi seco durante 5 minutos sob
vácuo.

O disco foi eluido 4 vezes com 5 ml de solução de acetato de etila e diclorometano
1:1 em volume, com intervalo de contato entre 2 e 3 minutos.
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o eluato foi filtrado em sulfato de sódio, recolhido em um frasco e concentrado a 1
ml sob corrente de nitrogênio.
Ao extrato concentrado foram adicionados 1OJ,l1 de 9,10-dihidroantraceno na
concentração de lOng/ J,ll, como padrão cromatográfico.

2.4- Pesticidas Organoclorados (OCs) e Bifenilas Policloradas (PCBs) em
Água

Para análise dos pesticidas organoclorados e bifenilas policloradas empregou-se
procedimento analítico igual ao descrito para os hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos.
Foram

adicionados

a

um

litro

de

amostra,

100J,l1

de

OBOFB

(4,4'-

dibromooctanofluorbifenil) e PCB-103, na concentração de lng/J,ll, como surrogate.
Ao extrato concentrado foram adicionados 100J,l1 de TCMX (tetracloro-m-xileno) na
concentração de lng/J,ll, como padrão cromatográfico.

2.5- Água Intersticial

2.5.1- Separação da água intersticial do sedimento
A água intersticial foi isolada do sedimento através de centrifugação em alta
velocidade.
Foram pesados 60 gramas de sedimento, colocados nos tubos e centrifugados à
4000rpm e 4°C durante 40 minutos.

o volume

de água recolhido variou com o tipo do sedimento e também com a

fração do perfil, isto é, quanto maior a profundidade, menor o volume de água.
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o volume

recolhido do sobrenadante foi medido e a amostra foi acondicionada em

frasco escuro e mantida em geladeira.

2.5.2- Extração da água intersticial

2.5.2.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida

Foram pesados 200mg de LICROLUT EN -Merck e o cartucho foi condicionado com
2,5 ml de acetato de etila, 1,5 ml de etanol e 8 ml de água Milli-Q pH 2.

2.5.2.2- Preparo da amostra
Foram medidos 100 ml de água e ajustado o pH para 2 com adição de áCido
clorídrico.
Foram adicionados 100).11 de PCB-66 na concentração de lng/).11 como surrogate.
A amostra foi transferida para o cartucho e aplicado vácuo com corrente de
nitrogênio durante 60 minutos em um dry-block aquecido a 60°C para garantir a
secagem total da amostra.
O cartucho foi eluido três vezes com 1 ml de acetato de etila com um período de
contato de 10 minutos.
O eluato foi concentrado sob corrente de nitrogênio no dry-block e resuspendido
com 200).11 de acetato de etila sob agitação magnética.
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2.6- Material em Suspensão

2.6.1- Determinação do material em suspensão nas amostras de água
Para a determinação do material em suspensão nas amostras de água foi
empregado o método EPA 160.2.
Este método determina o material associado a água que está em suspensão e pode
ser removido da amostra por filtração.

As determinações foram feitas em triplicatas e o resultado é uma média das três
determinações.
O método se baseia na diferença de duas pesagens e a sensibilidade depende da
balança utilizada.

As amostras foram preservadas sob refrigeração para minimizar a decomposição
microbiológica.
Foi utilizado balança analítica com capacidade de 0,001 grama, aparato para
filtração Millipore e filtros de fibra de vidro Millipore AP-40 Gelman type NE.

2.6.1.1- Preparo do filtro
O filtro foi lavado no sistema de filtração com água Milli-Q e aplicado vácuo. Este
procedimento foi repetido por três vezes. O filtro foi seco em estufa a 105°C por
uma hora, esfriado no dessecado r e pesado. Foi repetida a secagem até peso
constante e mantido em dessecador.
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2.6.1.2- Análise da amostra

O filtro foi umedecido com um pequeno volume de água Milli-Q.
A amostra foi agitada vigorosamente e tomado 100 ml, o qual foi filtrado com vácuo
controlado até remoção de toda a água.

O filtro foi seco em estufa a 105°C por uma hora, esfriado no dessecado r e pesado.
Repetiu-se a secagem até peso constante.
Um branco foi realizado em conjunto com as amostras usando-se água Milli-Q. A
mudança de peso no branco não poderá ser maior que ± O,5mg.

O resultado das pesagens individuais foi utilizado para calcular o total de sólidos em
suspensão (TSS) em mgjL.

2.7- Análise de Fármacos em Amostras Aquosas

Para análise de fármacos foram empregadas as técnicas descritas no protocolo

Nachweis ausgewiihlter Pharmaka in aquatischen Systemen mittels LCTandem-MS

do ESWE -Institut für Wasserforschung und Wassertechnologie

GmbH (2001), Wiesbaden - Alemanha
Na figura 11- tem-se o Fluxograma de análise de fármacos em amostras aquosas.
Foram analisados vários grupos de fármacos, sendo que o procedimento analítico é
o mesmo mostrado no fluxograma, variando-se apenas as fases e os padrões.
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Figura 11 - Fluxograma para análise de fármacos em amostras aquosas
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2.7.1 Betabloqueadores

2.7.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida

Foram pesados SOOmg de Isolute CIS -EC e condicionado três vezes com 2ml de
n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco vezes com 2 ml de metanol e cinco
vezes com 2 ml de água Milli-Q.

2.7.1.2- Extração da Amostra

Em 1 litro de amostra foram adicionados
na concentração de 10

ng/~I,

1O~1

de 10,11 DCH (dihidrocarbamazepina)

como surrogate.

A amostra foi extraída no cartucho, através de vácuo.
O cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de Nitrogênio.
O cartucho foi eluido quatro vezes com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de
10 minutos seguido de aplicação de vácuo.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20~1 de MeOH sob agitação magnética e SOO~I de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MS/MS.
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2.7.2- Antibióticos

2.7.2.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida

Foram pesados 100mg de LiChrolut@EN

e 250mg de Isolute CIS e

condicionado três vezes com 2ml de n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco
vezes com 2 ml de metanol e cinco vezes com 2 ml de água Milli-Q.

2.7.2.2- Extração da Amostra

Foi medido e ajustado o pH para 3 com H2S04 3,5 M usando-se pHmêtro eletrônico.
Foi adicionado 19 de Na2EDTA 19/1 pois tetraciclinas são extraídas por fase sólida
somente após a precipitação do cálcio.
Após prévio tratamento da amostra foram adicionados 40JlI de surrogate (Josamycin
e Tylosin 10ng/JlI).
A amostra foi extraída no cartucho, através de vácuo.
O cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de Nitrogênio.
O cartucho foi eluido quatro vezes com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de
10 minutos seguido de aplicação de vácuo.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20JlI de MeOH sob agitação magnética e 500JlI de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MS/MS.
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2.7.3- Fármacos Ácidos

2.7.3.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida
Foram pesados 100mg de LiChrolut@EN

e 250mg de Isolute CIS e

condicionado três vezes com 2ml de n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco
vezes com 2 ml de metanol e cinco vezes com 2 ml de Kreuzstollenwasser (água
subterrânea) pH 2.

2.7.3.2- Extração da Amostra
Foi medido e ajustado o pH para 2 com H2S04 3,5M usando-se pHmêtro eletrônico.
Foram adicionados 200,".11 de surrogate (Meclofen 20ng/IlI).
A amostra foi extraída no cartucho, através de vácuo.
O cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de Nitrogênio.
O cartucho foi eluído quatro vezes com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de
10 minutos seguido de aplicação de vácuo.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20111 de MeOH sob agitação magnética e 500111 de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MS/MS.
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2.7.4- Fármacos Neutros

2.7.4.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida
Foram pesados SOOmg de Iso/ute C1S -EC e condicionado três vezes com 2ml de
n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco vezes com 2 ml de metanol e cinco
vezes com 2 ml de água Milli-Q.

2.7.4.2- Extração da Amostra
Em

1

litro

de

amostra

foram

adicionados

100111

de

10, ll-DCH

(dihidrocarbamazepina) na concentração de 2 ng/)1I, como surrogate.
A amostra foi extraída no cartucho, através de vácuo.
O cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de Nitrogênio.
O cartucho foi eluído quatro vezes com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de
10 minutos seguido de aplicação de vácuo.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20)11 de MeOH sob agitação magnética e 500)11 de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MS/MS.

2.7.5- Contrastes Iodados para Raio-X

2.7.5.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida

Foram pesados 200mg de Iso/uteENV+

e 300mg de Iso/ute C1S-EC e

condicionado três vezes com 2ml de n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco
vezes com 2 ml de metanol e cinco vezes com 2 ml de água MiIIi-Q.
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2.7.5.2- Extração da Amostra
Em 1 litro de amostra foram adicionados 1Oj.l1 de DMI (desmethoxi-iopromid
4Ongjj.lI),como surrogate. A amostra foi extraída no cartucho, através de vácuo.
O cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de Nitrogênio.
O cartucho foi eluido quatro vezes com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de
10 minutos seguido de aplicação de vácuo.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20j.l1 de MeOH sob agitação magnética e SOOj.l1 de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MSjMS.
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2.8- SEDIMENTOS

2.8.1 Pesticidas Organoclorados, Bifenilas Policloradas e Hidrocarbonetos
Policíclicos Aromáticos em Sedimentos

Para a determinação dos compostos organoclorados nas amostras de sedimentos
foram utilizados os métodos descrito por DUINKER & HILLEBRAND, 1983 e
UNEP,1986.
Na figura 12 é mostrado o Fluxograma do procedimento analítico para determinação
de organoclorados e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos nos sedimentos.
----
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Diclorometano: n-hexa no

L
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..; :;.

Retirada de 1 ml para Matéria
Orgânica

'li

'7

Concentração em evaporador
rotativo até 1 m I

J
Purificação do extrato em
coluna de sílica e alumina

..; :;.

.....

f

NaZS04
Alumina 5%
Sílica 5%
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Figura 12 - Fluxograma do procedimento analítico para compostos organoclorados e
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em sedimento.

2.8.1.1- Procedimento Analítico

As amostras de sedimento foram secas a 50°C;
Foram trituradas em almofariz, peneiradas e conservadas em vidros etiquetados.

Foram pesados 10 gramas de amostra, adicionados 100j,l1 de padrões internos

deuterados (naftaleno-d8; acenafteno-dl0; fenantreno-dlO; criseno-d12 e perileno-

d12) na concentração de 4 ngjj,ll e também foram adicionados 100j,l1 de DBOFB +
PCB 103 na concentração de 1 ngjj,ll.

As amostras foram extraídas em Soxhlet com 80 ml de uma mistura de
diclorometano e hexano 1: 1 em volume, durante oito horas.

Foram colocados no balão de extração fios de cobre previamente tratados para a
remoção do enxofre presente nas amostras.

Após a extração o extrato foi concentrado em evaporador rotativo a 40°C até 5 ml.

Desse volume foi retirado 1 ml para a determinação da matéria orgânica presente
no sedimento.
Novamente o extrato foi concentrado em evaporador rotativo a 40°C até 1 ml.
Esse extrato sofreu purificação em coluna com 3,2g de sílica e l,8g de alumina
desativadas a 5%.

Esta coluna foi eluida primeiramente com 10 ml de hexano constituindo a primeira

fração. O eluato foi concentrado em evaporador rotativo a 40°C até 1 ml e foram
adicionados 100j,l1 de padrão interno cromatográfico (TCMX lngjj,ll).

Em seguida a coluna foi novamente eluida com 20 ml uma solução de
diclorometano e hexano 3:7 em volume, obtendo-se assim uma segunda fração.
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o

eluato foi concentrado em evaporador rotativo a 400 C até 1 ml e foram

adicionados lOO1l1 de 9,10 - dihidroantraceno, na concentração de 4 ngjlll, como
padrão interno cromatográfico.
Na primeira fração recolhida estão os compostos organoclorados e na segunda, os
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.
As amostras foram posteriormente analisadas por GCjECD e GCjMS.
Para se calcular as recuperações do método foram adicionados padrões que foram
chamados de PICG (padrões internos cromatográficos).
O TCMX-(2,4,S,6-tetracloro-meta-xileno) foi utilizado na avaliação dos compostos
organoclorados e o 9,10 - dihidroantraceno para os PAHs.
O termo surrogate refere-se a um composto adicionado

à amostra antes da

extração, através da qual é possível monitorar o procedimento analítico.

2.8.1.2 - Determinação do teor de matéria orgânica nos sedimentos
Após extração por Soxhlet, o extrato foi concentrado em rotavapor a 400 C até 5 ml.
Desse volume foi retirado 1 ml e transferido para um frasco previamente limpo e
pesado em balança analítica. O solvente contido no extrato foi evaporado
naturalmente e foram feitas pesagens diárias do resíduo, até peso constante.

2.8.1.3- Preparo do cobre para remoção do enxofre
Os fios de cobre foram lavados com ácido clorídrico 2N, álcool, acetona.
Foram secos e lavados com mistura de diclorometano e n-hexano 1: 1 em volume e
finalmente com n-hexano puro.

2.8.1.4- Preparo dos Adsorventes - Sílica e Alumina
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Os adsorventes foram ativados a 400°C durante 16 horas e depois parcialmente
desativados com água a 10% em peso.
Essa ativação térmica e desativação parcial é fundamental para o controle da
atividade no processo cromatográfico de adsorção.

2.9- Análise de Fármacos em Sedimentos
Para análise de fármacos foram empregadas as técnicas descritas no protocolo
analítico Nachweis ausgewãhlter Pharmaka in aquatischen Systemen

mittels LC-Tandem-MS

do

ESWE

-Institut

für

Wasserforschung

und

Wassertechnologie GmbH (2001)- Wiesbaden, Alemanha.
Na figura13 tem-se o Fluxograma para a análise de fármacos em sedimentos.
Foram analisados vários grupos de fármacos, sendo que o procedimento analítico é
o mesmo mostrado no fluxograma, variando-se apenas as fases e os padrões.
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Figura 13 - Fluxograma para a análise de fármacos em sedimentos

2.9.1- Betabloqueadores

2.9.1.1- Extração do sedimento
Foram pesados 5 gramas de amostra; adicionou-se 4 ml de metanol e sonificou-se
por 10 minutos seguido de centrifugação por 5 minutos a SOOOrpm.
Repetiu-se o procedimento duas vezes. A fase orgânica foi retirada e foi adicionado
4 ml de acetona e sonificou por 10 minutos seguido de centrifugação por 5 minutos
a SOOOrpm.
Repetiu-se o procedimento duas vezes.

2.9.1.2- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida
Foram pesados SOOmg de Iso/ute C18 -EC e condicionado três vezes com 2ml de
n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco vezes com 2 ml de metanol e cinco
vezes com 2 ml de água Milli-Q.

2.9.1.3- Extração em fase sólida
Ao extrato orgânico foram adicionados 100ml de água Milli-Q e 1Oj.l1 de 10,11- DCH
(dihidrocarbamazepin) na concentração de 10 ngfj.ll, como surrogate.
A amostra foi extraída no cartucho descrito anteriormente e após a extração o
cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de nitrogênio.
O cartucho foi eluído com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de 10 minutos
seguido de aplicação de vácuo.
Este procedimento foi repetido quatro vezes.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20j.l1 de metanol sob agitação magnética e SOOj.l1 de solução tampão fosfato
ácido de sódio 20 mmol.
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o concentrado foi analisado por LC-MS/MS.
2.9.2- Antibióticos

2.9.2.1- Extração do sedimento

O procedimento de extração foi idêntico ao descrito anteriormente.
2.9.2.2- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida

Foram pesados 100mg de LiChrolut@EN

e 2S0mg de Isolute C1S e

condicionado três vezes com 2ml de n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco
vezes com 2 ml de metanol e cinco vezes com 2 ml de água Milli-Q.
2.9.2.3- Extração da Amostra

Ao extrato orgânico foram adicionados 100ml de água MiIIi-Q e 40J.!1 de surrogate
(Josamycin e Tylosin 40ng/J.!I).
A amostra foi extraída no cartucho descrito anteriormente e após a extração o
cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de nitrogênio.
O cartucho foi eluído com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de 10 minutos
seguido de aplicação de vácuo.
Este procedimento foi repetido quatro vezes.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20J.!1 de MeOH sob agitação magnética e SOOJ.!I de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MS/MS.
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2.9.3- Fármacos Ácidos

2.9.3.1- Extração do sedimento
O procedimento de extração foi idêntico ao descrito anteriormente.

2.9.3.2- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida
Foram pesados 100mg de LiChro/ut@EN

e 250mg de Iso/ute C18 e

condicionado três vezes com 2ml de n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco
vezes com 2 ml de metanol e cinco vezes com 2 ml de "Kreuzstollenwasser" (água
subterrânea) pH 2.

2.9.3.3- Extração da Amostra
Ao extrato orgânico foram adicionados 100ml de Kreuzstollenwasser (água
subterrânea) pH 2 ajustado com H2S04 3,5M usando-se pHmêtro eletrônico. Foram
adicionados

200~1

de surrogate (Meclofen 2

ngj~I).

A amostra foi extraída no cartucho descrito anteriormente e após a extração o
cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de nitrogênio.
O cartucho foi eluído com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de 10 minutos
seguido de aplicação de vácuo.
Este procedimento foi repetido quatro vezes.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20~1 de MeOH sob agitação magnética e 500~1 de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MSjMS.
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2.9.4 -Fármacos Neutros

2.9.4.1- Extração do sedimento

O procedimento de extração foi idêntico ao descrito anteriormente.

2.9.4.2- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida

Foram pesados SOOmg de Iso/ute C18 -EC e condicionado três vezes com 2ml de
n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco vezes com 2 ml de metanol e cinco
vezes com 2 ml de água MiIIi-Q.
2.9.4.3- Extração da Amostra

Ao extrato orgânico foram adicionados 100ml de água MiIIi-Q e 100f..L1 de 10,11 DCH
(dihidrocarbamazepin) na concentração de 2 ngjf..Ll, como surrogate.
A amostra foi extraída no cartucho descrito anteriormente e após a extração o
cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de nitrogênio.
O cartucho foi eluido com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de 10 minutos
seguido de aplicação de vácuo.
Este procedimento foi repetido quatro vezes.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20f..L1 de MeOH sob agitação magnética e SOOf..L1 de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MSjMS.

80

2.9.5- Contrastes lodados para Raio-X

2.9.5.1- Preparo do cartucho para a extração em fase sólida
Foram pesados 200mg de Iso/uteENV+

e 300mg de Iso/ute C18-EC e

condicionado três vezes com 2ml de n-hexano, uma vez com 2 ml de acetona, cinco
vezes com 2 ml de metanol e cinco vezes com 2 ml de água MiIIi-Q.

2.9.5.2- Extração da Amostra
Ao extrato orgânico foram adicionados 100ml de água Milli-Q e 100~1 de 1O~1 de
DMI (desmethoxi-iopromid 40ngj~I),como surrogate. A amostra foi extraída no
cartucho, através de vácuo.
A amostra foi extraída no cartucho descrito anteriormente e após a extração o
cartucho foi seco durante 1 hora sob corrente de nitrogênio.
O cartucho foi eluido com 1 ml de MeOH com um tempo de contato de 10 minutos
seguido de aplicação de vácuo.
Este procedimento foi repetido quatro vezes.
O eluato recolhido foi totalmente seco sob corrente de nitrogênio e resuspendido
com 20~1 de MeOH sob agitação magnética e 500~1 de solução tampão fosfato ácido
de sódio 20 mmol.
O concentrado foi analisado por LC-MSjMS.

2. lO-VALIDAÇÃO
A validação é um processo experimental que corrobora a metodologia empregada.
O princípio da validação aqui apresentado foi organizado a fim de se seguir um
modelo adequado de se conduzir medições analíticas para amostras ambientais,
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pois os objetivos analíticos de amostras ambientais diferem de outros tipos de
amostras, considerando-se que os níveis são muito baixos e as matrizes são
complexas e heterogêneas.
Para tanto foi necessário um planejamento realista levando em consideração
precisão, exatidão, interferências, efeito matriz, limitações, custo, tempo de análise,
etc.
A definição do protocolo analítico é fundamental e deve incluir o objetivo, o
planejamento da amostragem, os métodos analíticos e os controles de qualidade
analítica, os quais envolvem validação intra e interlaboratoriais, através de
programas de controle de qualidade, cujos resultados medem o estado do sistema
operacional, possibilitando que os erros sejam reduzidos a níveis aceitáveis.

2. 10. l-Amostragem
A qualidade dos dados analíticos dependem criticamente da representatividade da
amostra e do programa de amostragem.
Devido a heterogeneidade das amostras, é recomendado que um grande número de
amostras sejam analisadas, afim de se obter uma média de dados, devendo-se
porém considerar as limitações.
A medida de uma única amostra não fornece informação sobre o local em
investigação, mas somente sobre aquela amostra.

2.10.2- Brancos
Branco de campo - amostra de uma fonte similar que não contém os analitos de
interesses.

82

Se branco de campo não é disponível deve-se obter amostra em branco que simule
uma amostra que não contenha o analito. Em alguns casos um branco sintético é a
única alternativa.

2.10.3- Recuperação - é utilizada para avaliar a metodologia analítica e é feita
pela adição de padrões e são analisadas exatamente sob as mesmas condições das
amostras.
Surrogates são utilizados para a quantificação dos analitos e na determinação da
eficiência da recuperação.
A recuperação do analito pode ser influenciada por alguns fatores como
concentração, matriz e tempo de armazenagem da amostra.
Amostras que não apresentam o analito de interesse, coletadas em um "local
controle", são muito úteis para o estudo de recuperação, pois simulam os efeito
matriz.
Em alguns casos o analito tem forte afinidade com algum outro componente da
matriz, não sendo possível ser eficientemente recuperado.
Portanto o efeito matriz pode causar grande variabilidade na recuperação.

2.10.4- Qualidade dos Dados- os dados ambientais tem sua qualidade
assegurada quando o método empregado é verificado através da calibração dos
padrões, dos brancos, da recuperação estabelecida.

2.10.5- Calibração e Padronização - a calibração é o processo para certificação
das concentrações dos padrões ou a escala de medida do aparelho.
A padronização é um termo usado para descrever a determinação da função de
resposta dos instrumentos analíticos.
Tanto a calibração como a padronização dependem da qualidade química dos
padrões e dos cuidados na sua preparação.
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Para a calibração deve-se utilizar no mínimo três concentrações diferentes e as
medidas devem ser em triplicata, sob as mesmas condições instrumentais que serão
empregadas para as amostras.
2.10.6~

Limite de Detecção (LO)

~ é definido como o menor nível

de

concentração que pode ser determinado com confiança pelo instrumento. Este
conceito pode também ser revisto quando se utiliza base estatística para sua
avaliação.
Sinais abaixo do LO devem ser indicados por nd - não detectado.
2.10.7~

Limite de Detecção do Método (LDM) - é a menor concentração do

analito que o método pode detectar tanto na amostra como no branco.
2.10.8~ Limite de Quantificação (LQ) - é definido como o nível acima no qual

resultados quantitativos podem ser obtidos com um específico grau de confiança.
O limite de quantificação é muito útil para definir o menor limite da faixa de medida
do método. Esta faixa se estende do menor ao maior valor, onde a· resposta não é
mais linear, sendo também referido como limite de linearidade.
Deve-se lembrar que LO e LQ não são constantes intrínsecas da metodologia,
variando de acordo com a precisão de cada laboratório e também da complexidade
da matriz analisada.

2.10.9- Validação dos Métodos Analíticos
Os procedimentos de validação do método analítico foram realizados segundo a
norma alemã -DIN 32645.
A validaçãor(Je todo o método foi feito através de estudo de recuperação. Todas as
substâncias investigadas (aproximadamente 80 ) foram adicionadas e avaliou-se os
limites de detecção, limite de detecção do método, limite de quantificação,
determinação de linearidade, recuperação e efeito matriz.
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A calibração foi realizada seguindo o mesmo procedimento, adicionando-se mistura
de padrões em água subterrânea em dez concentrações diferentes, variando de 5 a
1000 ngfJ..tI.
Construída a curva de calibração, foi calculado o coeficiente de regressão,
caracterizando a linearidade da calibração.
Foram também realizados testes e validação intra e interlaboratoriais.

2.10.10- Determinação da Recuperação
Em 1 litro de água subterrânea da região de Taunus, Alemanha, a qual não contém
influência de compostos orgânicos antropogênicos, foi enriquecida com 500ng dos
analitos de interesse e o surrogate.
Também foram utilizadas água de rio, água tratada ,esgotos coletados em estações
de tratamento e sedimentos. Para as amostras de efluentes utilizou-se 0,5 litro de
amostra e 500mg para sedimentos.
O procedimento analítico foi idêntico ao descrito anteriormente para cada grupo de
fármacos.
A recuperação foi calculada por comparação com as áreas dos padrões, sendo
corrigida pelo surrogate.
A maioria da recuperação dos analitos na água subterrânea excedeu a 80%.
Comparando-se as outras matrizes com a água subterrânea, alguns compostos
tiveram valores reduzidos ou aumentados devido a forte influência do efeito matriz.
As perdas são atribuídas ao efeito matriz, ou seja, as impurezas agregadas, as quais
reduzem a eficiência de sorção do material empregado na extração, bem como o
aumento da concentração, principalmente em amostras de esgotos e sedimentos
muito contaminados, como os da represa Billings .
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Adicionalmente, foram feitos brancos para verificar uma provável contaminação
durante a análise.

2.11- Análise Instrumental

Neste trabalho foram empregadas as técnicas de cromatografia a gás (GC) e
cromatografia a líquido (LC) em interface com detectores seletivos como detector
de captura de elétrons (ECD) e espectrômetro de massas (MS).
Os compostos organoclorados e os PAHs foram analisados por cromatografia a gás
e os fármacos por cromatografia a líquido.

2.11.1- Diferenças entre MS, LC/MS E LC/MS-MS
Combinando-se técnicas analíticas como cromatografia líquida e espectrometria de
massas, é possível separar os componentes de uma mistura por LC e caracteriza-los
através de seus pesos moleculares.
Cromatografia a líquido (LC) é um processo que separa os componentes de uma
amostra usando uma coluna que os introduz em uma fonte de íons de
espectrômetro de massas.
A espectrometria de massas (MS) é um método de análise que separa íons
baseando-se na razão massa-carga (m/z). Esta técnica permite confirmar a
presença de uma substância, quantificar um composto usando uma curva-padrão e
determinar elementos desconhecidos contidos em uma amostra.
A ionização de pressão atmosférica (API) na espectrometria de massas apresenta
duas configurações para o analisador de massas: o "single quad", o qual é um
analisador de massa simples ou também designado como MS; uma outra
configuração tem dois analisadores de massas, o "triple quad" ou MS/MS.
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2.11.2- Le-MS/MS
Para análise de fármacos foi utilizada a técnica de LC-ES-MSjMS.
Os sistemas cromatográficos utilizados foram:
Perkin-Elmer L-6200 conectado a um injetor automático AS-2000 e interface D-6000
e um sistema PE SCIEX®API LCjMS (Atmospheric Pressure Ionization Liquid
ChromatographyjMass Spectrometry).
Este sistema utiliza um analisador de massas para detecção, identificação e
quantificação de espécies químicas presentes em uma

determinada amostra

líquida.
O sistema todo é composto por:
Fontes de Amostra: Turboionspray
HPLC com um sistema de bomba e injetor automático
Um gerador de Nitrogênio
Um computador para controle do instrumento e dados de análises
Um software especializado

CALIBRAÇÃO DO MS
Para a calibração do MS foi injetado, por FIA (Análise por Injeção em Fluxo), uma
solução de PPG (polipropilenoglicol).
Alguns parâmetros foram modificados para um melhor ajuste do sistema. E após a
estabilização foi injetado uma mistura de padrões.
Na Tabela 2 tem-se os valores de massas e respectivas fragmentações de uma
mistura padrões de betabloqueadores e lh-simpatomiméticos para a calibração do
sistema.
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Tabela 2 - Valores de massas e respectivas fragmentações de uma mistura padrões
de betabloqueadores e ~rsimpatomiméticos para a calibração do sistema.
Fragmentação

Atenolol

Massa
(amu)
267,2

Terbutalin

226,1

152.1

Salbutamol

240,1

148.0

Sotalol

273,3

255.0

Nadolol

310,0

254.0

Timolol

317,1

261.1

Metoprolol

268,3

116.2

Clenbuterol

277,2

203.0

Celiprolol

380,2

251.0

Carazolol

299,2

116.2

Bisoprolol

326,3

116.2

Betaxolol

308,1

116,2

Ambroxol

379,2

264,0

Fenoterol

312,4

10,11-DCH

239,1

Composto

145.0

194,2

Preparo do sistema cromatográfico

Após a calibração do MS, foram testadas as colunas cromatográficas: HyperchromeHPLC Prontosil 120-5-C18-ace-EPS 5.0~m; length x id

= 125 x 3.0 mm.

As fases móveis foram desgaseificadas através de ultrasom.

A coluna foi condicionada com uma solução tampão*, com fluxo de 0,6 ml/min,
durante 11 minutos.
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Tampão Solução A: solução de água contendo 5mmol/1 de Acetato de Amônio (pH 7.5)

+

10% de Acetonitrila
Solução B: 40% da solução A

+ 60% de Acetonitrila

Após a estabilização do sistema cromatográfico foi injetado a mistura de padrões,
para testar as condições ideais de separação dos compostos.
Foram realizados vários testes afim de se estabelecer as condições cromatográficas
ideais e os gradientes e eluentes apropriados para cada grupo de analitos.

2.11.3- Condições Cromatográficas para Fármacos

2.11.4- Condições cromatográficas para betabloqueadores
Coluna de separação LiChrospher® 100RP-18 -Merck (125mmx3mm, 51lm)
Volume de injeção: 50111
Fluxo

0.4 ml/min

Eluentes

A: 20 mmol!l de acetato de amônio em água MilliQ + 10% de
acetonitrila

B: 40 % do eluente A + 60% de acetonitrila
Gradiente:
Tempo
(min)

Eluente A

O
1
17
18
22
24
34
Parâmetros MS-MS
O sistema utilizado foi um

( %)
100
100
10

Eluente B

( %)
O

O
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O
O

100
100

100
100

O
O

espectrômetro de massas Perkin Elmer API 365 triplo

quadrupolo com turbo ionização eletronspray (ESI).
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Nitrogênio foi usado como curtain gás e gás nebulizador a uma taxa de fluxo de
lljmin;o efluente do cromatógrafo líquido resultava em um fluxo de spray de
aproximadamente 200f.!l!min.
Nitrogênio foi usado como turbo gás com uma taxa de fluxo de 6 Ijmin a 400°C. As
voltagens do orifício variavam de 10 a 50 V, dependendo do melhor sinal para a
ionização.
A detecção MS-MS foi MRM (monitoramento em múltiplas reações); Os parâmetros
do MS-MS foram continuamente otimizados.

2.11.5- Condições cromatográficas para compostos neutros
Coluna de separação LiChrospher® 100RP-18 (ec)-Merck (125mmx3mm, 5)..tm)
Volume de injeção
Fluxo

0.4 ml!min

Eluentes

A: 20 mmol!l de acetato de amônio em água MilliQ pH 5.7
+ 10% de acetonitrila
B: 40 % do eluente A + 60% de acetonitrila

Gradiente:
Tempo
(min)
O
1
3
17
18
22
30

Eluente A
( %)
100
100
88.8
10
O
100
100

Eluente B
( %)
O
O
11.2
90
100
O
O

2.11.6- Condições cromatográficas para antibióticos
Os antibióticos foram divididos de acordo com o grupo pertencente:
Sulfonamidas, Penicilinas e Macrolides
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Antibióticos - Sulfonamidas
Coluna de separação

Volume de injeção
Fluxo
Eluentes

Hyperchrome -Prontosil 120-5-C18-ace-EPS Bischoff
(125mm x 3mm, 5).!m)
50).!1
0.4 ml/min

A: 20 mmol/I de acetato de amônio em água MilliQ (pH 6.8)
B: 20 mmol/I de acetato de amônio em acetonitrilametanol(2:1,v/v)

Gradiente:
Tempo
(min)

o
1
6
20

29
30

Eluente A
( %)

98
98
90
O
O
100

Eluente B

( %)
2
2
10
100

100
O

Parâmetros MS-MS

o sistema utilizado é o mesmo descrito anteriormente, porém os parâmetros do MSMS foram continuamente otimizados para os compostos de interesse.

Penicilinas
Coluna de separação

Hyperchrome -Prontosil 120-5-C18-ace-EPS Bischoff
(125mm x 3mm, 5).!m)

Volume de injeção

50).!1

Fluxo

0.4 ml/min

Eluentes

A: 20 mmol/I de formiato de amônio em água MilliQ (pH 7)
B: 20 mmol/I de formiato de amônio em acetonitrilametanol(2:1,v/v)
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Gradiente:
Tempo
(min)

O
1
22
23
29
30

Eluente A

Eluente B

( %)

( %)

95
95
50

O
O

5
5
50
100
100

100

O

Parâmetros MS-MS

o sistema utilizado é o mesmo descrito anteriormente, porém os parâmetros do MSMS foram continuamente otimizados para os compostos de interesse.

Macrolides
Coluna de separação

Hyperchrome -Prontosil 120-5-C18-ace-EPS Bischoff
(125mm x 3mm, 51lm)

Volume de injeção

50111

Fluxo

0.4 mljmin

Eluentes

A: 20 mmoljl de acetato de amônio em água MilliQ (pH 6.8)
B: 20 mmoljl de acetato de amônio em acetonitrilametanol(2: 1,v/v)

Gradiente:
Tempo
(min)

o
3
13
18
29
30

Eluente A

( %)
80
80
20
O
O
80

Eluente B
( %)
20
20
80
100
100
20

Parâmetros MS-MS

o sistema utilizado é o mesmo descrito anteriormente, porém os parâmetros do MSMS foram continuamente otimizados para os compostos de interesse.
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2.11.7- Condições cromatográficas para contrastes iodados para raio-X

Coluna de separação

Hyperchrome -Prontosil 120-5-C18-ace-EPS Bischoff
(125mm x 3mm, 5J..lm)

Volume de injeção

50J..l1

Fluxo

0.4 mlfmin

Eluentes

A: 20 mmol/I de formiato de amônio em água MiIIiQ (pH 7)
B: 20 mmol/I de formiato de amônio em acetonitrilametanol(2:1,v/v)

Gradiente:
Tempo
(min)

O
1
22
23
29
30

Eluente A

Eluente B

( %)

( %)

95
95
50

O
O

5
5
50
100
100

100

O

Parâmetros MS-MS

o sistema utilizado é o mesmo descrito anteriormente, porém os parâmetros do MSMS foram continuamente otimizados para os compostos de interesse.
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2.11.8- Condições Cromatográficas para OCs, PCBs e PAHS
Para análise de compostos organoclorados e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
foi utilizada a técnica de cromatografia a gás acoplada ao detector de captura de
elétrons (ECD) e espectrômetro de massas(MS).

2.11.8.1- Análise Cromatográfica GC/ECD
Entre as técnicas instrumentais existentes, a cromatografia á gás com detector de
capturas de elétrons (ECD) é a mais difundida e utilizada para análise de pesticidas
organoclorados e PCBs.
Do concentrado final foi injetado 2JlL em cromatógrafo á gás Hewlett Packard 5890 série II, equipado com detector de captura de elétrons e coluna capilar de
sílica fundida de 25m por 0,25 mm de diâmetro interno, revestida de 5% de
fenilmetilsilicone, sob as seguintes condições cromatográficas:
Gases: Nitrogênio e Hidrogênio
Temperatura do Injetor: 275°C
Temperatura do Detector: 325°C
Rampa de Temperatura: 100°C (lmin), 5,DoC/min, 140°C (1 min), 250°C (lmin),
lOoC/min, 3DOoC (5min)
Modo de Injeção: Splitless
Para a análise qualitativa foram utilizados padrões de referência e a identificação
dos compostos de interesse foi feita em relação aos tempos de retenção dos picos
das amostras comparada com o tempo de retenção dos padrões.
Os dados gerados, foram tratados através de uma ChemStation - Hewlett Packard,
acoplada aos cromatógrafos.
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o Anexo 2 mostra o cromatograma do padrão de referência e lista o nome de cada
uma dos compostos pesquisados, o tempo de retenção, a razão quantidade/área e a
concentração.

2.11.8.2- Análise Cromatográfica -GC/MS

As amostras foram levadas para o ISAS (Institute of Spectrochemistry and Applied
Spectroscopy), Dortmund - Alemanha, onde foram analisadas por cromatografia a
gás acoplada ao detector seletivo de massas -(GC/MS - ion trap).
Espectrometria de Massa - ion trap
Para separar as substâncias é possível se ter a combinação de instrumentos
acoplados como o cromatógrafo a gás (GC/MS), onde a separação de diferentes
compostos é feita no cromatógrafo e o espectrômetro de massas analisa cada
composto individualmente.
No "ion trap" (armadilha de íons) a ionização e análise da massa ocorrem no mesmo
compartimento, sendo um analisador compacto.
A amostra entra na cavidade central do ion trap via uma linha de transferência
aquecida (injetor) do cromatógrafo.
As moléculas da amostra são ionizadas.
O ion trap é então submetido a uma varredura desde da menor até a maior massa.
Essa varredura lança íons da cavidade central para o multiplicador de elétrons, o
qual detecta e amplifica a corrente de íons.
Portanto, o ion trap apresenta uma alta sensibilidade e produz um espectro de
massas completo e sua alta sensibilidade é uma garantia na certeza da identificação
em análises a nível de traços.
Condições da Análise Cromatográfica
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Foi utilizado o seguinte sistema:
Varian 34000GC com interface a um Ultra Trace Ion Trap Mass Spectrometer
System ITS 40 Magnum CTC 200S Autosampler
Coluna: HP5-MS ( 30m x 0.25mm i.d,

0.25~m

film thickness)

Programa de Temperatura: 100°C (0,2') I 2° Cmin- 1

I

250°C (O') -(5')-(25')-(75')

Injetor - PTV (Programmable Temperature Vaporizer): 70°(0,1')

I

3000 Cmin- 1

I

270°(50')
Split: 2 min closed
Injetor automático com velocidade de injeção selecionada.
Volume injetado:

2~1

Gás de arraste: Hélio com 99.9990% de pureza
Inicialmente os extratos foram analisados qualitativamente no modo FULL SCAN entre

m/z 50 a m/z 650,

aquisição de 10 espectros por segundo, e posteriormente,

para quantificação no modo SIM (Monitoramento de Íons Selecionados).
Na Tabela 3 tem-se alguns íons característicos em modo SIM, para compostos
organoclorados (pesticidas e bifenilas) e também para hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos, usados para quantificação por GC/MS.
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Substância
PCB8
PCB 18
PCB29
PCB 28
PCB 52
PCB44
PCB66
PCB 101
PCB87
PCB 110
PCB 118
PCB 153
PCB 105
PCB 103
Naftaleno d8
Naftaleno
2-metilnaftaleno
l-metilnaftaleno
Bifenil
2,6-dimetilnaftaleno
Acenaftileno
Acenafteno dl0
Acenafteno
2,3,5- trimetilnaftaleno
Fluoreno
9,10-dihidroantraceno
Fenantreno dl0
Fenantreno
Antraceno
1- metilfenantreno
fluoranteno
pireno
Benzo(a)antraceno
Criseno d12
criseno
Benzo(b)fI uoranteno
Benzo(K)fluoranteno
Benzo(e)pireno
Benzo(a)pireno
Perileno d12
perileno
Indeno[l,2,3-c,d]pireno
Dibenzo( a,h )antraceno
Benzo(g, h, i)perileno

íon 1
{mLz}
224
256
256
256
292
292
292
326
326
360
326
360
326
326
136
128
142
142
154
156
152
164
162
170
166
179
188
178
178
192
202
202
228
240
228
252
252
252
252
264
252
276
278
276

íon 2
{mLz}
226
258
258
258
294
294
294
328
328
362
328
362
328
328
134
127
141
141
152
141
151
162
153
155
165
178
187
179
179
191
200
200
226
236
226
253
253
253
253
260
253
138
279
138

Tabela 3 - íons característicos em modo SIM, para compostos organoclorados
(pesticidas e bifenilas) e hidrocarbonetos policíclicos.

97

2.12- Material de Referência Certificado - SRM

Para avaliar a precisão do método empregado na análise dos sedimentos foram

analisados materiais de referência certificados, os quais tem os níveis de
contaminantes conhecidos e são similares as amostras reais.
Neste trabalho foram utilizados os seguintes materiais de referência certificados:

SRM 1939a e SRM 1944, que foram preparados pelo National Institute of Standards

& Technology (NIST).

SRM 1939a é um sedimento coletado no Rio Hudson, no Estado de Nova York e
contém bifenilas pOlicloradas e pesticidas organoclorados.

SRM 1944 é um sedimento marinho coletado nas áreas urbanas em Nova York e
New

Jersey,

contendo

bifenilas

policloradas,

pesticidas

organoclorados

e

hidrocarbonetos poUcíclicos aromáticos.

Estes sedimentos foram analisados em triplicata, obtendo-se uma média, a qual fo
comparada ao valor certificado pelo NIST.

BIBLIOTEC
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1- AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA

3.1.1- Água

3.1.1.1- Pesticidas Organoclorados (OCs) e Bifenilas Policloradas (PCBs)
No início deste trabalho foi realizado um "screening" com amostras de águas afim
de se avaliar a metodologia empregada para pesticidas organoclorados e PCBs.
O procedimento analítico partiu da cromatografia a gás com detector de captura de
elétrons para avaliação dos padrões.
No anexo 3 tem-se o cromatograma de uma mistura de padrões de pesticidas
organoclorados e PCBs, além dos padrões internos e os padrões cromatográficos
para a construção da curva de calibração.
Antes da injeção foi adicionado o padrão interno DBOFB e PCB 103 e padrão
cromatográfico TCMX e PCB 209. Após a construção da curva, diariamente, foi
injetado um padrão de calibração para checar a curva de calibração e o tempo de
retenção de cada composto.
Anexo 4 - Juntamente com o desenvolvimento da metodologia empregada para
amostras de água, foi extraído um branco para checar o método e possíveis
contaminações. Este branco refere-se ao método para extração de organoclorados e
PCBs. Os picos com boa resolução são dos padrões internos adicionados.
Para se ter um branco aceitável não pode haver mais do que três picos coincidentes
com os compostos de interesse.
Portanto, observando-se o cromatograma, verifica-se um branco do método isento
de interferentes.
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Anexo 5- Branco Spike (Adicionado): Neste cromatograma tem-se o branco
fortificado que consiste na adição dos padrões dos compostos de interesse. Através
dele é possível verificar a exatidão do método e controlar a qualidade analítica.
Uma recuperação aceitável deve apresentar 80% dos analitos adicionados dentro de
uma faixa de recuperação entre 50% a 120%.
Para os compostos organoclorados, a porcentagem de recuperação foi muito boa.
Na tabela 4 tem-se as porcentagens de recuperação e os limites de quantificação
para pesticidas organoclorados e PCBs em amostras de água.
Tabela 4- Recuperação e LQ para OCs e PCBs em Água
Composto
(l.-HCH
f3-HCH
ó-HCH
y-HCH
HCB
Heptacloro
Heptacloro epóxido
Aldrin
ó-clordana
a,-clordana
trans-nonacloro
Dieldrin
Endrin
Mirex
EndosulfanII
cis-nonacloro
op'-DDE
pp'-DDE
op'-DDD
pp'-DDD
op'-DDT
pp'-DDT
PCB 8
PCB 18
PCB 29
PCB 52
PCB44
PCB 66
PCB87
PCB 101
PCB 105
PCB 110

Rec. n=5

(%2

LQ
Ü~g/12

105 ± 4.9
87 ± 3.0
79 ± 1.0
85 ± 1.9
83 ± 2.6
96 ± 6.6
78 ± 2.2
86 ± 3.0
104 ± 4.4
106 ± 3.8
105 ± 4.6
81 ± 5.9
91 ± 4.2
106 ± 2.4
93 ± 4.4
112 ± 7.0
89 ± 5.6
88 ± 3.9
71 ± 1.1
77 ± 1.8
102 ± 3.5
109 ± 5.9
64 ± 3.5
86 ± 4.8
77 ± 5.7
103 ± 5.9
97 ± 5.6
86 ± 6.2
89 ± 5.5
90 ± 1.6
95 ± 2.4
92 ± 2.6

0.05
0.05
0.03
0.06
0.03
0.06
0.06
0.03
0.24
0.08
0.04
0.04
0.04
0.1
0.1
0.05
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
0.06
0.03
0.08
0.04
0.03
0.03
0.03
0.04
0.06
0.05

Conto Tab. 4
PCB 118
PCB 128
PCB 153
PCB 138
PCB 180
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB

187
157

105 ± 2.5
91 ± 6.9
93 ± 7.5

58 ± 3.4
99 ± 3.3
88 ± 2.5
78 ± 2.3

173
98 ± 4.9
201
78 ± 3.2
170
64 ± 5.9
195
101 ± 9.3
206
105 ± 5.7
Tabela 4- Recuperação e LQ para OCs e PCBs em Água

0.03
0.03
0.02
0.03
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.05
0.03
0.02

Anexo 6 - Neste cromatograma tem-se uma amostra de água coletada no ponto 2
em novembro de 1999.
Como pode ser visto nos cromatogramas, o método escolhido para extração de
organoclorados e PCBs em amostras aquosas se mostrou muito eficiente com boa
recuperação, mas foram observadas uma série de interferências devido a influência
do efeito matriz.
No cromatograma (Anexo 6) observa-se uma série de picos interferentes, que
podem ser compostos presentes na amostra e que foram co-extraídos, sugerindo a
necessidade de investigar alguns outros grupos de compostos ou fazer alguma
modificação no método de extração para "limpar" a amostra.
Anexo 7- Nestes cromatogramas tem-se um screening de algumas amostras de
água, coletadas em pontos diferentes.
Estes cromatogramas foram levados para a Alemanha e discutido com especialistas
no Laboratório de Análises Orgânicas - ISAS. Este cromatograma sugere a presença
de diversos ftalatos em concentrações relativamente altas, que coeluem com os
pesticidas organoclorados e PCBs e são facilmente detectados por GC-ECD, levando
a interpretações incorretas.
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3.1.1.2- Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAHs)
A Comissão da Comunidade Européia propôs que a soma de PAHs em água para
consumo humano não deve exceder 0,2 (J.!g.l-1) e 0,01 (J.!g.l_l) para o
benzo[a]pireno.

o coeficiente

de regressão (r) variou entre 0.998 a 1.000, indicando uma boa

linearidade; a porcentagem de recuperação variou entre 75% a 99%, o que
significa que a extração em fase sólida se mostrou bastante apropriada para este
grupo de compostos.
Na tabela 5- tem-se a porcentagem de recuperação e o limite de quantificação para
PAHs em água.
Tabela 5- Porcentagem de Recuperação e LQ para PAHs em Água
Substância
Naftaleno
2 metil naftaleno
1 metil naftaleno
Bifenil
2,6 dimetilnaftaleno
Acenaftileno
Acenafteno
2,3,5 trimetilnaftaleno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
1 metilfenantreno
Flouranteno
Pireno
Benzo( a)antraceno
Criseno
Benzo(b )fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo( e)pireno
Benzo(a)pi reno
Perileno
Indeno[l,2,3-c,d]pireno
Dibenzo(a,h)antraceno
Benzo(g,h,Qperileno

Rec. n=5
{%2
89 ± 3.1
86 ± 4.6
87 ± 3.7
84 ± 4.0
85 ± 5.1
87 ± 3.6
92 ± 3.2
81 ± 2.4
95 ± 5.1
91 ± 3.6
79 ± 2.2
88 ± 5.7
75 ± 4.1
92 ± 3.2
93 ± 4.5
99 ± 6.8
77 ± 4.7
89 ± 4.8
79 ± 5.1
91 ± 4.6
89 ± 6.1
95 ± 7.5
98 ± 4.0
82 ± 5.1

LQ
{l:!g/12
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.05
0.03
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
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Anexo 8 - Neste cromatograma tem-se uma amostra de água, coletada no ponto 4
com adição de padrões de PAHs. Esta amostra é uma matriz fortificada, extraída em
duplicata e foi possível estimar o efeito matriz e melhorar a extração.
Observando o cromatograma é possível verificar a presença de interferentes e uma
perda significativa. A princípio foi atribuído ao efeito matriz, mas após vários ajustes
na extração, foi possível obter uma melhor recuperação.

3.1.2- Sedimentos
3.1.2.1- Pesticidas Organoclorados (OCs), Bifenilas Policloradas (PCBs) e
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAHs)
Como foi descrito no item

Material e MétodO, a avaliação do método para

sedimento foi realizada através de material de referência certificado.
Juntamente com este material foram realizados amostras em branco.
Anexo 9 - Neste cromatograma tem-se um branco spike com padrões para
pesticidas organoclorados e PCBs para o teste do método de sedimentos.
Este método apresentou uma boa recuperação dentro da faixa admitida entre 50%
e 120%. Este branco spike foi extraído em duplicata.
Anexo 10 - Juntamente com o branco do método e o branco spike em duplicata,
também foram extraídas amostras dos sedimentos de referência (SRM) para
verificação da qualidade analítica.
Nas tabelas 6,7, e 8 encontram-se alguns valores médios e valores certificados pelo
NIST para os materiais de referência certificados.
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Tabela 6- Média de concentrações (ngjg) analisadas no SRM 1939a e valor
certificado pelo NIST
SRM 1939a
Média n=4

Valor Certificado

(ng/g)

(ng/g)

PCB44

987,21

1131 ± 74

PCB49

3543,71

3740 ± 280

PCB 52

4089,65

4320 ± 130

PCB66

794,03

840 ± 130

PCB99

376,09

380 ± 96

PCB 105

200,90

201 ± 28

PCB 110

1058,24

1068 ± 70

PCB 118

399,87

423 ± 88

PCB 128

89,04

91,2 ± 74

Composto

Tabela 7- Média de concentrações · (ngjg) analisadas no SRM · 1944 e valor
certificado pela NIST

Composto

SRM 1944
Média n=4
(ngjg)

Valor Certificado
(ngjg)

PCB8
PCB 18
PCB 28
PCB44
PCB49
PCB52
PCB 66
PCB99
PCB 105
PCB 110
PCB 118
PCB 128

21,1
49,7
78,5
57,2
49,8
76,7
69,3
35,1
23,4
61,9
57,6
7,29

22,3 ± 2.3
51,0 ± 2.6
80,8 ±2.3
60,2 ± 2.0
53,0 ± 1.7
79,4 ± 2.0
71,9 ± 4.3
37,S ± 2.4
24,S ± 1.1
3,5 ±4.7
58,0 ± 4.3
8,47 ± 0.28

104

Tabela 8- Média de concentrações (ngjg) analisadas no SRM 1944 e valor
certificado gelo NIST
SRM 1944
Composto
Média n=4
Valor Certificado
(ngjg)
(ngjg)
1- metilnaftaleno
2- metilnaftaleno
bifenil
acenafteno
fluoreno
l-metilfenantreno
2-metilfenantreno
antraceno

0,50
0,91
0,28
0,49
0,81
1,5
1,4

0/

0,52 ± 0.03
0,95 ± 0.05
0,32 ± 0.07
0,57 ± 0.03
0,85 ± 0.03
1,7 ± 0.1
1,90 ± 0.06
0L9 ± 0.1

3.1.3- Validação da Metodologia Analítica
A validação da metodologia foi realizada de acordo com as normas alemãs - DIN
32645.
Foram calculados limites de detecção e quantificação, determinação da linearidade,
e estudo de recuperação.

3.1.3.1-Avaliação da metodologia LC/MS
Atualmente um dos principais assuntos na química ambiental são os fármacos,
devido a presença nos sistemas aquáticos, sendo incompleta sua remoção nas
estações de tratamento de esgotos.
Pesquisas recentes apontam para possíveis efeitos estrogênicos, tanto para o
homem como para a vida aquática.
Embora as concentrações encontradas no ambiente sejam baixas (ngjl a J,.lg.I-1),
esses níveis podem ser suficientes para induzir efeitos que afetem a reprodução e o
desenvolvimento das espécies.
Os métodos analíticos para análise de amostras ambientais incluem um grande uso
de extração e separação por extração em fase sólida (SPE) acoplados à
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cromatografia a líquido e espectrometria de massa (lC/MS) ou cromatografia a gás
e espectrometria de massa (GC/MS).
A detecção por Ionização eletronspray-MS (ESI-MS) de contaminantes é uma
técnica nova. Muitos compostos e seus produtos de degradação tem sido objeto de
pesquisa antes de integrarem a lista dos CCl - Lista de Candidato a Contaminante,
isto é, compostos que ainda não tem regulamentação e que estão sendo avaliados
em sistemas para produção de água potável e considerados para futura
regulamentação, baseado na sua ocorrência e efeitos na saúde humana.
Nos últimos cinco anos, o estudo de compostos considerados EDCs - Compostos
Disruptores Endocrinos, tem sido considerado um assunto emergente devido ao
potencial efeito estrogênico tanto para os seres humanos como para a vida
aquática.
Uma área muito recente é o estudo de fármacos nos sistemas aquáticos, os quais
também estão sendo vistos como EDCs.
Devido a métodos analíticos mais sensíveis, tem sido possível detectar estes
compostos que são altamente polares e encontrados em concentrações muito
baixas que variam de ng/I a J..lg/I.
A lC/MS tem sido a técnica mais empregada para este fim, pois é possível
quantificar os analitos de interesse e também ter uma melhora na seletividade do
analito

em

baixos

desconhecidos,

limites

de

detecção,

além

de

identificar

através das medidas exatas das massas com

compostos
auxílio

da

espectrometria (RICHARDSON, 2002).
Para amostras complexas, o uso da espectrometria de massa em tandem (lCMS/MS) associado ao procedimentos de "limpeza" da amostra através da SPE, tem
sido uma das melhores opções. ·
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Uma das vantagens da LCjMS em relação ao GCjMS, é que não há necessidade de
derivatização.
Os fármacos são compostos extremamente polares, e em alguns casos, como por
exemplo os betabloqueadores, a derivatização é incompleta (TERNES, 2000).
A técnica de LCjESI-MS tem sido aplicada para analise de compostos polares,
embora a supressão de íons é um dos problemas quando se trabalha com amostras
muito contaminadas.
Em amostras muito contaminadas, como esgotos, deve-se utilizar uma técnica
bastante eficaz para a remoção de interferentes.
Portanto a extração e a purificação da amostra é a principal etapa antes de se optar
pela técnica cromatográfica.
Na revisão bibliográfica sobre este tema, é possível encontrar a predominância da
SPE associada a LCjESI-MS-MS.
Estudos destes compostos baseiam-se não somente na ocorrência na água, mas
também nos efluentes das estações de tratamento de esgoto (ETEs).
Alguns estudos mostraram que estes compostos não são totalmente removidos
durante o tratamento dos esgotos, e por isso há a pOSSibilidade de alcançarem os
sistemas aquáticos (GEZONDHEIDSRAAD apud CSTEE).
Como resultado, vários fármacos estão sendo considerados como futuros CCLs,
principalmente na água potável, onde deverão ser permanentemente monitorados
(RICHARDSON op. cit.).
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3.1.3.1.1 - Fármacos em Água
Esta metodologia

é bastante recente mesmo na Europa e Estados Unidos e está

sendo desenvolvida para ser aplicada a vários tipos de matrizes, como água
subterrânea, água de rio, efluentes das estações de tratamento municipais, material
em suspensão, sedimentos, água potável ,entre outras.
A seguir são apresentados as recuperações para água subterrânea, efluentes e água
da Billings.
Na tabela 9 tem-se as porcentagens de recuperação para alguns fármacos em
amostras de água e efluentes.

Tabela 9 - Porcentagens de recuperação para fármacos em água

,

,

Acetominofen

Agua Subterrânea
Rec.( n=7)
%
78 ±6

Efluentes
Rec.( n=14)
%
46±2

Agua Billing
Rec.( n=4)
%
81 ± 3

Atenolol

97 ±4

56± 7

85 ± 8

Bezafibrate

93 ±6

51 ± 2

70 ± 3

Buformin

86 ±3

49±3

89±3

Cafeína

77 ±4

41 ± 2

67 ±2

Diazepam

99 ±5

76 ± 1

88 ±4

Diclofenac

112±2

87±2

91 ± 5

Composto

A maioria dos compostos adicionados

à água subterrânea apresentaram uma

recuperação acima de 80%, o que demonstra a eficiência do método.

As baixas recuperações para os efluentes e água estão associadas ao efeito matriz,
ou seja, as impurezas presentes nas amostras que reduzem a eficiência de sorção
do adsorvente usado na extração em fase sólida.
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Embora a cromatografia a líquido em interface com o espectrômetro de massas seja
uma técnica nova e necessite ainda de ajustes para um melhor desempenho é uma
ótima opção para a pesquisa de compostos instáveis, polares relativamente
desconhecidos do ponto de vista ambiental.
Na tabela 10 - tem-se a porcentagem de recuperação e o limite de quantificação
para alguns fármacos em amostras de água da represa Billings
Tabela 10 - Recuperação e LQ(/lg/l) para fármacos em água da Billings

Acetominofen

Rec,( n=4)
%
81 ± 3

LQ
(/lg/I)
0,010

Atenolol

85 ±8

0,030

Bezafibrate

70± 3

0,025

Buformin

89± 3

0,05

cafeína

67± 2

0,025

Diazepam

88±4

0,05

Diclofenac

91 ± 5

0,025

Ibuprofen

110±3

0,025

Composto

3.2 - Reservatório Billings - Concentrações
A saúde ambiental de um reservatório é afetada pelas atividades humanas exercidas
em sua bacia hidrográfica, como lançamento de esgotos domésticos, recepção de
águas de chuva de áreas agrícolas e provenientes de regiões com poluição
atmosférica, percolação de lixões, águas de chuva contaminadas por xenobióticos,
como

compostos

orgânicos

utilizados

nas

indústrias,

farmacêuticos e dejetos hospitalares,
Todos estes tipos de aporte ocorrem no Complexo Billings,

traços

de

produtos
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3.2.1 - Sedimentos
3.2.1.1- Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos - PAHs
Na figura 14 tem-se a distribuição de PAHs totais no sedimento do Reservatório
Billings
Figura 14 - Distribuição de PAHs totais (J.Lg/g) em sedimentos
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Os hidrocarbonetos pOlicíclicos aromáticos são adsorvidos às partículas do material
em suspensão e são depositados nos sedimentos (LAW & BISCAYA, 1994).
A degradação dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos nos sedimentos

é

geralmente lenta, particularmente para aqueles de alto peso molecular e em
sedimentos anaeróbios (READMAN et aI. 1987).
Os sedimentos do reservatório Billings apresentaram altas concentrações de
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.
Os sedimentos foram coletados em seções verticais e foram analisadas 11 frações
para cada local de coleta. As frações são seções verticais de aproximadamente 6 cm
de sedimento.
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Quando se analisa as concentrações em frações de sedimento e quando se combina
esta informação com a "idade" do sedimento, é possível ter um histórico completo
de taxas de acumulação e concentração com relação ao tempo. Através deste
método é possível estimar recentes acumulações.
As figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 exemplificam as concentrações de alguns
compostos nas diferentes frações referentes a amostra do Bororé.

Figura 15 - Concentração de Naftaleno em onze frações de sedimento do Bororé
Os resultados indicam uma variação nas concentrações entre as diferentes frações.
Muitos fatores podem ser atribuídos, como biodegradação, diminuição das
emissões, resuspensão, difusão entre outros processos.
As primeiras frações (1,2,3 e 4) correspondem a sedimentação mais antiga e as
demais referem-se as mais recentes, embora não tenham sido encontrado dados de
datação para estes sedimentos.
De modo geral, as maiores concentrações puderam ser encontradas a partir da
quinta fração, que corresponde aproximadamente 30 a 35 cm de camada de
sedimento.
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Figura 16 - Concentração de 2,6-dimetilnaftaleno em onze frações de sedimento

Figura 17- Concentração de Fluoranteno em onze frações de sedimento
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Figura 18 - Concentração de Pireno em onze frações de sedimento

Figura 19 - Concentração de Fenantreno em onze frações de sedimento

113

Figura 20 - Concentração de Dibenzo[a, h]antraceno em onze frações de sedimento

Figura 21- Perfil de sedimento com PAHs totais - Bororé
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A Tabela 11- apresenta concentração de PAHs totais em (j..Lg.g-l) nos pontos de
amostragem no Reservatório Billings

Tabela11- Concentração de PAHs totais nos pontos de amostragem no Reservatório
Billings
Local de Amostragem

Concentração Total
(j..Lg.g-l)

Pedreira

124,8

Bo ro ré

81,8

Taquacetuba

108,9

Pedra Branca

68,5

Rio Grande.

49,3

Considerando-se que a legislação brasileira ainda não adotou critérios de qualidade
para sedimentos e a presença indiscutível da contaminação dos mesmos, sendo que
sua ação tóxica certamente tem efeito adverso

à biota associada aos sedimentos,

utilizou-se

agência

os

critérios

estabelecidos

pela

ambiental

canadense

-

Environment Canada, 1999, que utiliza dois níveis de classificação:
TEL (Threshold Effect Levei), que se define como a concentração abaixo da qual
não são esperados efeitos adversos sobre organismos aquáticos, e PEL (Probable
Effect Levei) , sendo a concentração acima da qual são esperados efeitos adversos
severos sobre organismos aquáticos. Estes dados são mostrados na tabela 12
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Tabela 12- Threshold Effect Levei (TEL) e Probable Effect Levei (PEL) para avaliação
da qualidade de sedimentos (Environment Canada, 1999).

.,

'I

Composto
(J.!.g/kg)

Agua Doce
TEL
PEL

Agua Salobra/Salina
TEL
PEL

Acenafteno
Acenaftileno
Antraceno
Benzo-a-antraceno
Benzo-a-pireno
Criseno
Fenantreno
Fluoranteno
Fluoreno
Naftaleno
Pireno

6Jl

88,9

5,87
46,9
31,7
31,9
57,1
41,9
111
21,2
34,6
53

128
245
385
782
862
515
2355
144
391
875

6,71
5,87
46,9
74,8
88,8
108
86,7
113
21,2
34,6
153

88,9
128
245
693
763
846
544
1494
144
391
1398

Porém, esta avaliação é feita para o composto individualmente.
INGERSOLL et. al.(2001) propuseram valores mínimos (TEC = 1610 ng.g- 1 ) e
máximos (PEC =22800 ng.g- 1 ) para PAH total.
Tomando-se os dados obtidos, tanto individualmente, como os valores totais e
comparando-os com os critérios acima, verifica-se que todas as concentrações
excedem os limites propostos e pode-se concluir que o sedimento do reservatório
Billings está seriamente comprometido.
Sabe-se que a introdução de efluentes municipais e industriais no reservatório se dá
de maneira indiscriminada. Quando se analisam os dados obtidos é possível verificar
uma

forte

contaminação

dos

sedimentos

por

hidrocarbonetos

policíclicos

aromáticos, quase que uniformemente, embora, no ponto 5 (braço do Rio Grande),
as concentrações sejam menores, talvez devido ao isolamento daquele ponto do
corpo central através da Barragem Anchieta, mas ainda apresenta um valor alto.
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Os valores evidenciam que o forte impacto da carga recebida é no corpo central do
reservatório onde as cargas poluidoras se acumulam, resultantes das descargas nos
braços dos tributários do sistema.
A maior contribuição de carga poluidora do sistema ocorre através da usina
elevatória de Pedreira, a qual despeja as águas pOluídas da bacia do rio Tietê.
Por essa via se dá o principal aporte de material fino, que compõe os sedimentos da
represa.
3

O volume de material fino acumulado foi estimado, em média de 52x106 m sendo
que 90% deste material se acumula entre a Usina de Pedreira e a rodovia dos
Imigrantes (CETESB, 1994).
O bombeamento das águas provenientes da bacia do rio Tietê, na Usina de Pedreira
está suspenso, entretanto o mesmo é retomado principalmente para regular as
vazões e conter as inundações com o aumento do rio Tietê em épocas de chuvas,
ou quando se necessita elevar o nível do reservatório, em períodos de estiagem
para garantir a produção de energia na Usina Henry Borden, na cidade de Cubatão.
Essas medidas, mesmo que esporádicas, contribuem para a introdução e acúmulo
de contaminantes no sistema.
Além da carga de poluentes orgânicos, os sedimentos tem características de
ambiente eutrofizado.
A análise granulométrica classificou-os como argila síltica, ou seja, sedimentos
muito finos.
A carga orgânica praticamente se difunde por toda a represa, apresentando
condições redutoras em todos os pontos.
A maioria do aporte dos contaminantes no sistema está associada às partículas em
suspensão que tendem a se acumular no sedimento.
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Na década de 80 foi estimado que um volume total de 5,79xl07 m 3 de sedimento
havia se acumulado no Complexo Billings e a taxa de sedimentação estimada é
aproximadamente 35 cm.ano
Os

sedimentos

do

_1

(CETESB, 1984).

reservatório

Billings

apresentaram

concentrações

de

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que podem ser consideradas preocupantes,
tanto do ponto de vista ecológico como de saúde pública.
Estudos sobre a avaliação dos efeitos de contaminantes sobre as comunidades
aquáticas do reservatório mostraram o desequilíbrio das mesmas, tendendo a um
sério comprometimento quanto ao estabelecimento de populações naturais
(CETESB, 1996).
Quando se analisa a ocorrência dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos no
sistema Billings, verifica-se que a presença dos principais PAHs, são de origem
antrópica, principalmente aqueles derivados de combustão.
Na combustão, os PAHs mais abundantes são o fluoranteno, pireno, criseno,
benzo[a]antraceno, benzo[a]pireno, benzo[g,h,i]perileno (SALIOT, 1993).
Nas emissões dos veículos, predominam os voláteis como naftaleno, seguido de
fenantreno, fluoranteno e pireno (MEDEIROS, 2000).
A presença do benzo[e]pireno indica contaminação por óleos lubrificantes, já a
presença do perileno pode indicar a contribuição de efluentes de refinarias, de
incineração de resíduos e também a emissão por veículos, sendo que estas três
fontes estão bem caracterizadas em torno do reservatório Billings.
Portanto, é possível verificar uma nítida influência das descargas dos efluentes
industriais e municipais, além do aporte fluvial e atmosférico das áreas que
circundam o sistema.
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Este grupo de compostos tem sido amplamente estudado em diversas regiões e na
Tabela 13 tem-se alguns dados referentes as concentrações de PAHs totais em
sedimentos, em diferentes regiões.

Tabela 13 - Concentrações de PAHs totais ( ng.g- 1 ) em sedimentos de diferentes
regiões.
Local

Concentração
1
(ng.g- )

Autores

Hamilton Harbour
Grandes Lagos

1780 a 70000

MURPHY et aI., 1999

San Francisco Bay
Califórnia

2944 a 29590

PEREIRA et aI., 1996

Xiamen Western Bay
China

247 a 480

MASKAOUI et aI., 2001

Kitimat Harbour
Canadá

310 a 100000

SIMPSON et al., 1996

Mississipi River Delta

> 900

SANTSCHI et al., 2001

Galveston Bay
Texas

> 500

SANTSCHI et al., 2001

Tampa Bay
Flórida

25000

SANTSCHI et al., 2001

Delta Rio Paraná
Argentina

244.40 a 511.85

CATALDO et aI., 2001

Detroit River
Grandes Lagos

3360 a 25480

METCALFE et aI., 2000

Teufelsweiher
Bavaria -Alemanha

9760 a 16000

GAO et aI., 1998

Western Irish Sea
Irlanda

100 a 1422

CHARLESWORTH et ai.,
2002

No Brasil vários trabalhos tem sido realizados na identificação de PAHs, porém a
maioria dos dados se referem a sedimentos estuarinos e marinhos.
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Não existem dados históricos de contaminação por PAHs em sedimentos lacustres
no Brasil, o que impede uma análise em escala temporal, e os dados referentes ao
reservatório Billings são recentes. Alguns dados de concentrações em sedimentos
de diferentes regiões do Brasil são mostrados na tabela 14.
Tabela 14- Concentrações de PAHs totais ( ng.g-' ) em sedimentos de diferentes
regiões do Brasil.
Local

Concentração
(ng.g-')

São Sebastião
São Paulo

1,44 a 861,12

BÍCEGO, 1996

São Sebastião
São Paulo

21,3 a 1305,0

ZANARDI, 1996

Baia da Guanabara
Rio de Janeiro

159,00 a 19076,72

LIMA, 1996

Santos
São Paulo

84,11 a 15389,23

MEDEIROS, 2000

Santos
São Paulo

0,08 a 39,82

NISHIGIMA et aI., 2001

Cananéia
São Paulo

<LD

NISHIGIMA et aI., 2001

Baia de Todos os Santos
Bahia

<40 a 815900

MACHADO, 1996

Salvador ao Cabo de
São Tomé

nd a 323,9

PESSÔA NETO, 2000

Arraial do Cabo
Rio de Janeiro

14,40 a 98,64

TANIGUCHI, 2001

Sepitiba a paraty
Rio de Janeiro

0,05 a 17,72

TANIGUCHI, 2001

Represa Billings
São Paulo

1704 a 21843

ALMEIDA, 2003

Autores

Portanto, quando se analisa em escala global, os níveis de PAHs nos sedimentos do
Reservatório Billings, estes podem ser classificados entre os maiores índices de
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contaminação, o que é totalmente previsível, devido ao histórico e a localização do
mesmo, recebendo a carga poluidora de um dos maiores aglomerados urbanos do
hemisfério sul.

3.2.1.2 - Bifenilas Policloradas (PCBs) em sedimento
Foram analisados os seguintes congêneres:
Congêneres
2,4'-diclorobifenil
2,2',5-triclorobifenil
2,4,4'-triclorobifenil
2,2',3,5'-tetraclorobifenil
2,2',5,5'-tetraclorobifenil
2,3',4,4'-tetraclorobifenil
2,2',4,5,5'-pentaclorobifenil
2,3,3',4,4'-pentaclorobifenil
2,2' ,3,4,5'-pentaclorobifenil
3,3',4,4'-tetraclorobifenil
2,3',4,4', 5-pentaclorobifeni I
2,2',3,3',4,4'-hexadorobifenil
2,2',3,4,4',5'-hexaclorobifenil
2,2',4,4',5'-hexaclorobifenil
2,3,3',4,5,6-hexadorobifenil
2,2',3,4,4',5,5'-heptaclorobifenil
2,2',3,4',5,5',6-heptaclorobifenil
2,2,3,3',4,4',5,6-octaclorobifenil
2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenil

Número IUPAC

8
18
28

44
52
66
101
105
87
110
118
128
138
153
160
180
187
195
206

Os PCBs 101, 87,118,153,105,138,128,180 tem sido considerados prioritários devido
ao potencial tóxico e também pela ocorrência em amostras ambientais (EPA,1999).
Nos sedimentos do reservatório Billings, todos esses compostos foram identificados.
Os resultados foram calculados como a soma de todos os congêneres e são
expressos em PCBs totais.
A figura 26 mostra a distribuição de PCBs totais no sedimento do Reservatório
Billings
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Figura 26 - Distribuição de PCBs totais (ngjg) em sedimentos

Quando comparado aos pesticidas organoclorados, os PCBs foram os compostos
detectados em maiores concentrações em todas as amostras analisadas no
reservatório Billings.

As maiores concentrações foram apresentadas pelos congêneres 153,28,101,138, e
em geral, foram identificadas as bifenilas de maior peso molecular, como as tetra,
penta, hexa e heptaclorobifenilas. Estes congêneres são mais lipofílicos, apresentam
maior persistência e são absorvidos pela fauna bentônica, associada ao sedimento.
As fontes destes compostos são os efluentes industriais e fumaças decorrentes da
incineração de resíduos sólidos.
A presença de bifenilas policloradas em sedimentos do reservatório Billings tem sido
identificada em concentrações significativas por Almeida, 2003 e CETESB, 1996.

3.2.1.3- Pesticidas Organoclorados (Oes) em sedimento
Dentre os pesticidas, os compostos organoclorados destacam-se por sua toxicidade
aos insetos e, sobretudo, por sua persistência no ambiente.
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Devido aos impactos provocados à biota e à saúde pública, o uso de pesticidas
organoclorados, foi proibido no Brasil, para fins agrícolas. No entanto, devido à sua
alta resistência à degradação química e biológica, estes compostos ainda são
encontrados

em

diversos

compartimentos

ambientais,

principalmente

em

sedimentos e organismos aquáticos.
Os pesticidas organoclorados analisados foram:
Grupo dos Hexaclorociclohexano
Pertencem ao grupo o a-HCH, I3-HCH, ú-HCH e y-HCH e os resultados estão
expressos em HCHs totais, que corresponde a soma dos isômeros, embora o y-HCH
(Iindane) tenha apresentado concentrações muito maiores que os demais.
Grupo dos Ciclodienos
Neste grupo foram agrupados o heptacloro, o heptacloro epóxido, a-clordana e yclordana. Os resultados estão expressos em clordanas totais.
Grupo do Dicloro-difenil-tricloroetano
Este grupo é composto pelos isômeros op'-DDT, pp'-DDT e dos respectivos
metabólitos - DDE e DDT.
Os resultados estão expressos em DDTs totais.
O hexaclorobenzeno e o aldrin também foram identificados.

A figura 27 mostra a distribuição de pesticidas organoclorados no sedimento do
Reservatório Billings
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Figura 27- Distribuição de Pesticidas Organoclorados(ng jg) em sedimentos
'.
DDTs 56,4
HCHs 4,9

DDTs 48,8
HCHs 4,6
Clordanas 6,2
HCB 3,4
AIr1rin .'1 ,1

.. .. "

""~,,~~,,~
9(';1 '

-

\,

•...

~

I; '
I ,~_ft

1

,~

-

~

,r

~-~~
\êY,

,,

('):...-'

~,

,.).Â K. ;..;:i#

k

, V1

,

k

•

r- ~

,.."'

~r:

Sedimentos - Pesticidas Organoclorados
(ngjg)

A Tabela 15 apresenta as concentrações médias para os pesticidas organoclorados
(Ocs) e bifenilas policloradas (PCBs) no Reservatório Billings

Local de
Amostragem

Compostos
HCB

HCHs

Aldrin

Clordanas

DDTs

PCBs

Pedreira

19,3

12,4

11,8

24,6

220,4

2648,6

Bororé

8,2

6,5

7,3

12,5

70,7

1289,5

Taquacetuba

7,9

10,1

9,4

17,5

154,1

1344,2

Pedra Branca

3,4

4,6

5,3

6,2

48,8

627,8

Tabela 15 - Concentrações médias para os pesticidas organoclorados (OCs) e
bifenilas policloradas (PCBs) em sedimentos.

Comparando-se os dados obtidos para os pesticidas organoclorados e bifenilas
policloradas (PCBs) com os dados de TEL e PEL (Tabela 16) é possível confirmar a
toxicidade dos sedimentos para os organismos a ele associado.
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Tabela 16 - Threshold Effect Levei (TEL) e Probable Effect Levei (PEL) para
avaliação da qualidade de sedimentos (Environment Canada, 1999).

,

,
Composto
(!±9Lkg2
a-HCH
f3-HCH
õ-HCH
y-HCH
a-clordana
y-clordana
heptacloro epóxido
DDD

DDE
DDT
PCBs

Agua Doce
TEL
PEL

0,94

1,38

0,6
3,54
1,42
1,19
34,1

2,74
8,51
6,75
4,77
277

Agua Salobra/Salina
TEL
PEL
0,32
0,99
0,32
0,99
0,32
0,99
0,32
0,99
2,26
4,79
2,26
4,79
0,6
2,74
1,22
7,81
2,07
374
1,19
4,77
21,5
2,74

Os compostos organoclorados tem grande importância em estudos ambientais, e
diversos autores tem se dedicado a este grupo de contaminantes em diversas
regiões.
Na tabela 17- tem-se as concentrações de pesticidas organoclorados (OCs) e
bifenilas policloradas (PCBs), em amostras de sedimentos encontrados em
diferentes regiões.

Tabela 17 - pesticidas organoclorados (OCs) e bifenilas policloradas (PCBs) em
sedimentos de diferentes regiões.
Local

Compostos
(ng.g-12

Autores

Detrolt River

HCHtot.
DDTtot.
Clordtot
PCBtot.

METCALFE et al.2000

Mississipi River Delta

DDT 0,1 a 1,7
PCBtot. > 20

7a9
8 a 113
nd a 10
28 a 450

SANTSCHI et aI., 2001
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Conto Tab.17 Rio Ebro
Espanha

PCBtot . 5,3 a 1772
DDTtot . 0,4 a 52
HCH tot.O,OOl a 0,038

FERNANDES et aI., 1999

Reservatório Rock
Iowa -EUA

Dieldrin
29
DDE e DDD 2,4
PCBs
16

RICCI et aI., 1993

Pearl River Estuary
China

HCHs 0,28 a 1,23
DDTs 1,38 a 8,99
PCBs 0,18 a 1,82

HONG et ai., 1999

Reservatório Simbirizzi
Itália

pp'-DDE 0,84

KALAJZIC et aI., 1998

Tab.17- Pesticidas organoclorados (OCS) e bifenilas policloradas (PCBs) em
sedimentos de diferentes regiões.
No Brasil vários trabalhos sobre contaminantes em sedimentos tem sido realizados,
principalmente em sedimentos estuarinos e marinhos. Na tabela 18 tem-se as
concentrações de pesticidas organoclorados (OCs) e bifenilas policloradas (PCBs),
em amostras de sedimentos encontrados em diferentes regiões, inclusive no
Reservatório Billings, em São Paulo.
Tabela 18- Pesticidas organoclorados (OCs) e bifenilas policloradas (PCBs) de
sedimentos em diferentes regiões do Brasil.
Local

Compostos

Autores

(ng.g- 1 )
Reservatório Billings

Aldrin
DDTtot.
Lindane
HCB
PCBtot.

0,2 a 2,5
1,6 a 24,2
0,03 a 2,0
0,05 a 4,8
12 a 2032

CETESB, 1996

Reservatório Billings

Aldrin
2,60 a 4,44
DDE
10,3 a 14,2
Lindane 1,34 a 1,92
PCBtot. < 500 a 3700

ALMEIDA, 2003

Rio de Janeiro

DDTs 0,14 a 14,5
HCHs 0,02 a 5,4
PCBs 0,4 a 185,5

TANIGUCHI, 2001
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Conto Tab.18

Santos

DDTs <LD a 17,88

MATOS & WEBER, 2001

Cananéia

DDTs 0,23 a 14,42
HCHs 0,12 a 3,36

MATOS & WEBER, 2000

Baia de Todos os Santos
(Bahia)

DDTs 0,4 a 32

COSTA, 1997

Iguape-Cananéia

DDTs 0,2 a 9,94
HCHs <LD a 0,34

ALMEIDA, 1995

Ubatuba, São Sebastião
e Santos (São Paulo)

DDTs <LD a 24,86
HCHs <LD a 1,25

MONTONE, 1987

Tabela 18 - Pesticidas organoclorados (OCs) e bifenilas policloradas (PCBs) de
sedimentos em diferentes regiões do Brasil.
Contaminantes hidrofóbicos,

como os

pesticidas organoclorados e bifenilas

policloradas, são facilmente encontrados em sedimentos de muitos locais.
Embora banidos, eles ainda são utilizados e comercializados legalmente. No Brasil, o
órgão responsável pelas importações e exportações (Cacex), tem o registro de
importação, em 1999, de 18 quilogramas de aldrin, 55 qUilogramas de DDT e 38
toneladas de heptacloro.
O heptacloro vem sendo utilizado como conservante para madeira.
Estes compostos são altamente persistentes e estáveis e se associam ao material
particulado, sendo que a principal forma de introdução nos sistemas aquáticos se dá
através de efluentes industriais e municipais.

As enchentes e inundações aumentam a freqüência da entrada através da bacia de
drenagem, onde em seu entorno existem áreas que usam ou ainda permanecem
nos solos tais compostos. Durante as chuvas, os processos como erosão, lixiviação e
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sedimentação são capazes de transporta-los de áreas onde foram aplicados até os
sistemas aquáticos.
Os dados obtidos para os pesticidas organoclorados não são extremamente altos,
porém muito acima daqueles encontrados em outros trabalhos semelhantes.
Comparando-se os dados obtidos com os de outros autores observa-se que:
HCHs - as concentrações são próximas daquelas encontradas por METCALFE,
(2000) no Rio Detroit, onde o autor demonstra o impacto dos contaminantes
orgânicos em peixes bentônicos em contato direto com o sedimento.
HCB - os valores são maiores do que os relatados em CETESB, (1996), os outros
autores não mencionam este composto.
Aldrin - este composto só foi avaliado por CETESB, (1996) e ALMEIDA, (2003).
As concentrações obtidas são maiores que aquelas encontradas pelos autores
citados.
Este composto não tem sido avaliado por outros autores, pois está banido desde a
década de 70.
Clordanas - os valores excedem aos do Rio Detroit encontradas por METCALFE,
(2000).
DDTs - os dados encontrados são maiores que todos os outros apresentados na
tabela de comparação.
PCBs- comparando-se com os dados de locais no exterior, os PCBs apresentam
maiores concentrações, porém são próximos aqueles encontrados por CETESB,
(1996) e ALMEIDA, (2003).
A comparação com o trabalho de METCALFE,(2000) no Rio Detroit, é muito útil, pois
neste trabalho o autor avaliou a partição dos contaminantes do sedimento para a
fase aquosa e a subsequente bioacumulação em peixes e os efeitos tóxicos.
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Dentre os pesticidas organoclorados, o DDT total apresentou as maiores
concentrações, sendo que os compostos predominantes foram p,p'-DDE, seguido
pelo o,p'-DDT e o,p'-DDE.
Isto se justifica devido ao seu uso histórico nos combates à vetores de endemias em
campanhas de saúde pública. Na década de 40, foi registrado a existência de vários
focos de malária nas regiões ribeirinhas do complexo Billings.
Analisando-se espacialmente a contaminação do complexo Billings, observa-se que
no corpo central encontram-se as maiores concentrações dos contaminantes, mas
os dados referentes ao reservatório Rio Grande merecem ser considerados, dado a
importância do local.
No braço do Rio Grande é feita a captação de água para abastecimento que atende
as cidades de Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra e indiretamente à região de Cubatão.
Sabe-se que naquela região se localizam indústrias de porte e esgotos municipais e
efluentes industriais contribuem com cargas poluidoras para o sistema.
Em 2001, a captação foi reduzida por causa de uma intensa proliferação de algas,
alimentadas pelos esgotos e lixo lançados in natura na água.
Uma fonte reconhecidamente poluente está nos dejetos lançados por uma indústria
produtora de cloro, cloreto de polivinila (PVC), Cloreto de Vinil Monômero (VCM),
Dicloroetano (EDC) e soda caústica. Os resíduos sólidos e líquidos resultantes do
processo podem conter metais pesados e uma mistura complexa de organoclorados.
Análise de sedimentos coletados a jusante da planta industrial identificaram
compostos como hexaclorobenzeno (HCB), tetra, penta e hexaclorobifenóis (PCBs)
(Greenpeace, 1999).
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Analisando-se ainda a distribuição espacial da contaminação do sistema, outro local
também deve ser considerado - o braço do Taquacetuba.

É possível verificar que os maiores teores de PCBs foram detectados no corpo
central e também no Taquacetuba.

A mesma observação foi feita em trabalho semelhante pela CETESB (LAMPARELLI,
et aI., 1996).
Em 1997 iniciaram-se obras para a reversão das águas do manancial Taquacetuba,

que é um dos braços da represa Billings e a partir do ano 2000 o braço do

Taquacetuba passou a ter suas águas transferidas para a represa Guarapiranga

para minimizar o déficit de abastecimento de água na Região Metropolitana de São
Paulo.

O reservatório Billings não deveria ser utilizado para abastecimento público, devido
ao comprometimento da qualidade das águas do seu corpo central.

O braço do Taquacetuba, vem recebendo, ao longo de décadas, cargas de

contaminantes de origem doméstica e industrial, através do sistema TamanduateíTietê-Pinheiros (KUSSAMA et al.,1997).

Com relação a concentração dos PCBs encontrados nos sedimentos daquele local
deve-se avaliar o risco da utilização daquelas águas para abastecimento público,

levando-se em consideração a remobilização e ressuspensão dos sedimentos
durante as operações de transferências.

Existe uma preocupação constante com relação a qualidade do sedimento do

reservatório Billings e levantamentos bati métricos ressaltam que as alterações na

camada de sedimentos são bastante significativas, e a morfologia do fundo vem
sendo alterada pelo contínuo lançamento de contaminantes (KUSSAMA op. cit.).
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Uma outra questão que se deve avaliar é com relação a transferência dos
contaminantes para a massa líquida, associada com a dinâmica hidráulica do
reservatório.
No que se refere a classe de mistura dos reservatórios, o reservatório Billings é
classificado como polimítico, ou seja, de mistura vertical e transporte horizontal da
massa d'água, o que pode contribuir para a propagação dos contaminantes
(KUSSAMA op. cit.).
Inexistem estudos sobre a taxa de transferência dos sedimentos para a água no
reservatório Billings, mas existem exemplos, como em North Holywood Dump
(Menphys, EUA), onde várias espécies de peixes foram contaminadas pela lixiviação
de resíduos sólidos domésticos e industriais que estavam na área de inundação do
Wolf River e que contaminaram, também, os sedimentos de um lago próximo, com
compostos como clordanas, endrin, heptacloro, além de outros (SCHELLBACH et aI.,

1997).
Embora se tenha diminuído a freqüência do bombeamento para o reservatório,
ainda há contaminantes remanescentes associados ao sedimento.
A qualidade da água oferecida

para abastecimento está condicionada às

características do manancial. Com o tratamento convencional não é possível a
remoção de tais poluentes.
Portanto as ações de controle devem se iniciar na preservação do manancial.
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3.2.1.4- Fármacos em sedimentos
Foram analisados fármacos pertencentes aos grupos dos betabloqueadores,
antibióticos, fármacos ácidos, fármacos neutros e contrastes iodados para raio x.

O termo "fármaco ácido" compreende aos compostos contendo grupos carboxílicos
e um ou dois grupos feno I-hidróxidos. Pertencem a esta categoria os antiflogísticos,
os reguladores de lipídios, o ácido salicílico -

principal metabolito do ácido

acetilsalicílico e os antisépticos fenólicos.

O termo ''fármaco neutro" é usado para diferentes compostos de diferentes classe
médica, os quais não contém grupos funcionais ácidos. São bases fracas e drogas
neutras que são utilizadas como antiflogísticos,reguladores de lipídios, agentes
antiepiléticos, drogas psiquiátricas e vasodilatadores.
Foram identificados os seguintes fármacos no reservatório Billings:
Cafeína, didofenac, buformin, bezafibrate, diazepam, acetominofen, ibuprofen e
atenolol.
Estes compostos foram analisados somente em amostras coletadas no ponto
próximo à Pedreira.
Vários compostos prescritos na medicina foram identificados nos sedimentos
quando feito o screening, além de outros que entram como excipientes na
composição de medicamentos, entre eles estão a pirrolidina, imidazol, piridina,
mOrfolina, indolecarbonitrila, pirona, diaminas, nitrilas, formamida, propanamida,
além de produtos de degradação de fármacos.
Foram selecionados os seguintes compostos para quantificação:
cafeína - antipirético /analgésico/estimulante
Diclofenac - analgésico/anti-inflamatório
Buformin - síntese da insulina / anti-diabético
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Ibuprofen - antiinflamatório, analgésico e antipirético
Bezafibrate - regulador de lipídeos
Diazepam - ansiolítico j uso psiquiátrico
Acetominofen - antipirético
Atenolol - betabloqueadorjanti-hipertensivo
A escolha destes compostos se deu por duas razões.
Primeiramente porque estes compostos são fabricados e prescritos em larga escala,
tanto no Brasil como em outros países; e também pela disponibilidade dos padrões
utilizados nas análises. Muitos compostos não puderam ser analisados devido a falta
de padrão analítico.
Com relação a represa Billings, a presença de traços de fármacos é facilmente
explicável, uma vez que a mesma recebe grande volume de efluentes domésticos
sem tratamento, além de abrigar na sua bacia hidrográfica diversas indústrias
farmacêuticas. Os dados obtidos estão na tabela 19.
Tabela19 Concentração de fármacos em sedimentos (ng.g- 1 ) da represa Billings
Composto

Concentrações

Cafeína
Diclofenac
Diazepam
Ibuprofen
Atenolol
Bezfibrate
Buformin
Acetominofen

1,9 a 14,7
3,2 a 20,1
1,2 a 8,1
0,9 a 18,4
0,6 a 10,5
1,7 a 3,8
4,4 a 16,2
0,3 a 7,3

(ngjg)

Praticamente inexistem dados referentes a fármacos em sedimentos, e para efeito
de comparação, são apresentados dados de efluentes estações de tratamento de
esgoto municipais, ressaltando-se que a composição dos esgotos são altamente
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variáveis, a forma de tratamento também difere e os dados normalmente referemse a amostras coletadas após o tratamento.
Estas concentrações correspondem aos lançamentos diários das estações de
tratamento em diferentes países. Estes dados são mostrados na tabela 20.
Tabela 20 - Concentração de fármacos em efluentes de plantas de tratamento
municipais
Composto

Local

Referência:

Acetominofen

Concentração
(/lg.l-l )
0,11 a 10

E.U.A

Kolpin et al.(2002)

Cafeína

0,081 a 6.0

E.U.A

Kolpin et al.(2002)

Cafeína

1,9

Alemanha

Ternes et aI. (2001)

Ibuprofen

0,20 a 10

E.U.A

Kolpin et al.(2002)

Ibuprofen

1,2 a 3,4

Alemanha

Ternes et aI. (2001)

Ibuprofen

868x10 3

Espanha

Farré et aI. (2001)

Bezafibrate

2,2 a 4,6

Alemanha

Daughton et aI. (1999)

Bezafibrate

1,6 a 12,5

Áustria

Ahrer et aI. (2001)

Bezafibrate

1,2

Brasil (RJ)

Stumpf et aI. (1999)

Diazepam

10 a 40

Alemanha

Daughton et aI. (1999)

Diclofenac

1,6 a 2,1

Alemanha

Ternes et aI. (2001)

Diclofenac

411 x10 3

Espanha

Farré et aI. (2001)

Diclofenac

15,8 a 35,5

Áustria

Ahrer et aI. (2001)

Diclofenac

3,1 a 19,2

Suíça

Buser et aI. (2000)
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Atualmente poucos dados estão disponíveis sobre os efeitos dos fármacos sobre os
organismos aquáticos, porém alguns estudos tem demonstrado que, por exemplo,
os estrógenos são disruptores endocrinos, e que não são completamente removidos
no processo de tratamento dos efluentes, sendo assim lançados no ambiente
aquáticO.

As estações de tratamento de esgotos recebem permanentemente uma mistura
complexa de efluentes industriais, domésticos e agrícolas, contendo uma carga de
vários compostos químicos, tanto sintéticos como naturais.
A transformação dos fármacos durante o processo de tratamento é dependente das
suas propriedades físico-químicas, como estrutura química, solubilidade, etc., o que
varia o destino e comportamento, tanto no lodo, como na fase líquida.
Os filtros biológicos e lodo ativado são os principais tipos de tratamento secundário,
depois da sedimentação primária.
São empregados reatores com grande população de microorganismos.
Em um segundo reator remove-se o efluente final por sedimentação.
A remoção de micropoluentes orgânicos durante o tratamento biológico inclui
adsorção nos flocos, degradação química ou biológica, sendo que algumas
substâncias são recalcitrantes e permanecem adsorvidas no lodo sedimentado
(MEAKINS et.al.,1994).

o

Ibuprofen é um dos medicamentos mais utilizados no tratamento de dores

reumáticas, febres, é a terceira droga mais popular no mundo. Sua produção é de
várias toneladas, sua dose terapêutica

é relativamente

alta entre 600 a 1200mg por

dia (MORANT et aI., 1994).
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É excretada em um grau significante, entre 70-80% da dose terapêutica, ou na
forma de metabólitos, Ibuprofen-hidróxido e Ibuprofen carbóxido e ácido
carboxihidratrópico (HUTT et al.,1983).
Na urina humana, os principais metabólitos excretados são Ibuprofen-hidróxido e
Ibuprofen carbóxido, os quais são encontrados em altas concentrações, mesmo
após o tratamento dos esgotos.
A média de consumo de Ibrupofen estimada para uma população de 10000
habitantes, na Suíça, é de 19 a 38 gramas.
BUSER et a!. (2000) apresenta a concentração diária de Ibrupofen no efluente,
baseando-se na população servida pelas estações de tratamento de três cidades,
com uma população total de 10000 habitantes e considerando uma taxa de 2,9 a 21
gramas por dia de composto excretado.
As propriedades físico-químicas deste composto sugerem uma grande mobilidade
em ambientes aquáticos, sendo um dos compostos farmacêuticos mais detectados
em efluentes de estações de tratamento de esgotos, lagos e rios (TERNES, 1998).
Embora Ibuprofen e Diclofenac tenham comportamento diferente no meio
ambiente, ambos não são totalmente eliminados durante o tratamento.
O Diclofenac sofre fotodegradação nos lagos, porém apresenta um tempo de
residência maior que o Ibuprofen (BUSER, 1998).
Embora em temperaturas elevadas ocorram
reservatório

Billings

o

Ibuprofen

maior atividade biológica,

e Diclofenac foram

os

compostos

no
que

apresentaram maiores concentrações nos sedimentos analisados.
Comparando-se com os dados da literatura e as condições sanitárias do reservatório
Billings, é perfeitamente previsível a ocorrência de tais compostos pois aportam
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diariamente dois bilhões de litros de esgotos provenientes das moradias que estão
no seu entorno e de áreas urbanas do ABC.
Nas estações de tratamento, as concentrações iniciais destes compostos são 25 a
1000 vezes maiores. Uma descarga direta de esgotos sem tratamento, mesmo em
pequeno volume, pode levar uma carga de fármacos ao ambiente aquático, similar,
ou muito maior, do que aquela remanescente de esgoto tratado.
Quando esta carga, qualitativa e quantitativamente não apresenta nenhum tipo de
tratamento é bem provável que estes compostos estejam sendo bioacumulados e
disponibilizados tanto na fase líquida como nos sedimentos.
Um outro fator que deve ser considerado é com relação a não obrigatoriedade de
receita médica para se comprar certos medicamentos.
Os fármacos encontrados no reservatórios Billings podem ser adqUiridos sem
prescrição, que também é uma particularidade que deve ser levada em conta, além
do setor de saúde não disponibilizar dados de consumo destes compostos.
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3.2.2- ÁGUAS As bifenilas policloradas (PCBs), pesticidas organoclorados, fármacos entre outros
compostos também foram encontrados em amostras de água e água intersticial,
como é mostrado no anexoU.
Anexoll- Este cromatograma apresenta 167 compostos detectados em um
screening de uma amostra de água coletada no braço do Bororé.

3.2.2.1 - Água Intersticial
A seguir tem-se os compostos identificados positivamente no screening das
amostras de água intersticial
Tabela 21 - Alguns compostos identificados na água intersticial
Com.Qostos

Em~o

Piperazina

Fármaco - vermífugo

Oxazole

Anti-corrosivo, abrasivo

Dimetil ftalato

Solvente, plastificante

Dibutil ftalato

Repelente de insetos

Morfolina

Fármaco

Imidazol

FungicidajHerbicida

Fenilcarbazida

Fármaco - antipirético

2-Nitrobenzamida

Carbamatos, inibidor de corrosão

2-Hidroxipiridina

Bactericida

3-Indolecarbonitrila

Fármaco - sais anticoagulantes

4-Iodo-l,l , Bifenil

Artefatos eletroluminescentes

Nonilfenol

Surfactante

Tris-(2-cloroetil)fosfato

PlastificantejRetardante de chama

Benzenosulfonato

PlastificantejFármaco

'!:!y'droxi-naftalenosulfonato

PlastificantejBrangueador
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Conto Tab.21

2,3,4a,4b,8a,8b-hexahidro benzo(3,4)ciclobuta(1,2-b)-1,4-dioxina1nitroso-pirrolidina -

Nitrosamina - produto de queima de
fornos industriais -vulcanização herbicidas produto carcinogênico efeitos genotóxicos

Tabela 21 - Alguns compostos identificados na água intersticial

Nos anexos 12 a 16 tem-se os cromatogramas do screening das amostras de água
intersticial, analisadas na Alemanha através de GC/MS -ion trapo
Os anexos 12 a 16 referem-se as análises das amostras de água intersticial.
Estas matrizes foram as mais complexas de serem analisadas e talvez as mais
importantes pois as mesmas guardam em si um histórico do acúmulo de poluentes
de vários anos.
Esta seqüência de cromatogramas refere-se a um único ponto (Bororé).
Anexo12 - Este cromatograma refere-se a primeira fração de água intersticial onde
foram identificados 551 compostos.
Anexo13 - Tem-se a segunda fração com 275 compostos identificados. Esta
amostrou apresentou um problema durante a análise. Devido ao grande teor de
óleo contido na amostra, esta saturou a fase não passando todo o volume pela
coluna. Apenas aproximadamente 60% do volume pode ser eluido.
Anexo14 - Nesta terceira fração tem-se o registro de 337 compostos. Esta amostra
sofreu uma perda durante a concentração em fluxo de Nitrogênio.
Neste cromatograma é possível observar que muitos compostos encontram-se em
concentrações maiores que nas frações anteriores. Aliás, isto é uma tendência
observada nas frações subsequentes.
Isto pode ser explicado devido a uma acomodação destes contaminantes em
camadas do sedimento que não tenham sofrido perturbação durante a amostragem
ou por processos hidrodinâmicos no reservatório.
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AnexolS - Esta quarta fração apresenta 396 compostos seguindo a mesma
tendência da fração anterior, com alguns compostos em altas concentrações.
Anexo16 - Esta fração (lOa) corresponde ao sedimento mais "antigo" dentro do
tubo. Apresenta 291 compostos identificados. Esta fração também segue a
tendência das frações anteriores com relação a concentração de alguns compostos.
Embora as fontes de contaminação pareçam similares, é possível inferir pelos níveis
obtidos, pelas concentrações de sólidos em suspensão e carga de matéria orgânica,
que:
No reservatório Billings é possível observar que a intensa pressão urbana sobre o
sistema, influencia a escala de tempo da deposição e ressuspensão do sedimento. A
taxa de sedimentação estimada é de 52xl06 m 3 constituída do aporte de material
fino, sendo 90% situados entre a Usina Elevatória Pedreira e a Rodovia dos
Imigrantes.
Na Usina Elevatória Pedreira a taxa é de 35cmjano.(CETESB, 1996).
Isto pode ser de fundamental importância no entendimento dos processos
geoquímicos como o equilíbrio entre o sedimento e a água intersticial e o sedimento
pode ser a maior fonte de contaminantes para a coluna d'água.
Várias amostras de água intersticial foram analisadas, as quais apresentaram a
presença de muitos produtos de degradação de vários compostos como ftalatos,
hidrocarbonetos, fenóis, fármacos, pesticidas, entre outros.
Não foi possível fazer a quantificação de tais compostos, primeiro pelo grande
número de grupos e também pela falta de padrões para estes produtos de
degradação.
Na Alemanha foi sugerido sintetizar alguns padrões para quantificar as amostras,
mas isto demandaria muito tempo e não estava nos planos originais da tese.
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Dos resultados obtidos é possível inferir que a água intersticial é uma matriz muito
importante pois guarda uma grande quantidade de compostos que foram ao longo
do tempo se degradando e permanecem até hoje.
Esta degradação está intimamente ligada às reações que acontecem na água
"presa" ao sedimento, sendo estas reações processos complexos.
Porém algumas informações importantes puderam ser observadas, como:
- esta matriz é extremamente complexa, pois está intrinsecamente relacionada aos
eventos ocorridos no corpo hídrico;
a água intersticial é uma ótima matriz para entendimento da interface
sedimento água e interface sedimento-organismo (BYRNS, 2001) pois a difusão,
a absorção da contaminação através da água intersticial pode levar a possíveis
associações biológicas, principalmente para a infauna e organismos bentônicos;
os eventos ecológicos,

biológicos,

geoquímicos e antropogênicos ficam

registrados nessa matriz. A caracterização da água intersticial representa um
importante ponto de vista conceitual pois a qualidade e as transformações dos
sedimentos ficam nela registrada e nas ações de remediações é importante pois,
por exemplo, em época de secas está água é solicitada e retorna à coluna
d'água, levando consigo os contaminantes agregados;
o sedimento reprocessa tanto os produtos gerados na coluna d'água como na
água

intersticial;

isto

ocorre

principalmente

em

ambientes

de

pouca

profundidade;
nos locais com grande quantidade de matéria orgânica, tanto na · forma
dissolvida como particulada (em suspensão) a oxidação desses compostos reduz
o nível de oxigênio. Tanto o sedimento quanto a água intersticial podem
apresentar um potencial redox, que favorecem o predomínio de elementos ou
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substâncias reduzidas e portanto solúveis que poderão ser disponibilizados para
a coluna d'água; o que é facilmente verificado nos sedimentos Billings.
as condições redutoras da água intersticial e do sedimento possibilita que a
matéria orgânica não degradada (e portanto mais estável) seja processada por
bactérias, tornando maior a necessidade de O2 • A carência de O2 nas camadas
mais profundas tem grande influência na liberação de nutrientes do sedimento
para a coluna d'água e esta carência favorece a redução e, as espécies químicas
reduzidas dissolvem-se na água intersticial e, através de processos de difusão,
podem ser transportadas para a coluna d'água;
sedimentos reduzidos são geralmente tóxicos embora alguns organismos sejam
bem adaptados em ambientes anóxidos. Sob condições anóxicas, o enxofre se
apresenta na forma de espécies reduzidas como sulfito de hidrogênio,
polisulfitos, tiosulfatos e enxofre elementar. A liberação de H2S provoca odor
desagradável e outro problema é o crescimento excessivo · de algas, a
eutrofização. Os quelatos de ferro na água intersticial podem estimular os
organismos na maré vermelha (MURPHY et aI., 1999);
a eutrofização pode resultar também na formação da toxina tipo C produzida
pela C10stridium botu/inum no sedimento, causando o botulismo em aves
(MURPHY, op.cit.);
compostos orgânicos oriundos de esgotos e lixo contribuem para as condições
de

botulismo;

outras

interações

podem

influenciar

a

sucessão

de

microrganismos, levando a depleção de O2 facilitando assim o estabelecimento
de patógenos, por exemplo, a precipitação do carbonato de cálcio e magnésio
resultante do assentamento das algas no fundo dos corpos hídricos pode
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consumir rapidamente o O2, favorecendo o crescimento, por exemplo, de
Clostridium botu/inum;

Em ambientes óxidos, alguns contaminantes orgânicos, como compostos de
baixo peso molecular, como o naftaleno podem degradar em poucas semanas,
no entanto, as condições climáticas tem grande influência principalmente nas
áreas mais quentes, onde o sedimento torna-se mais anóxido com o aumento
das temperaturas (MURPHY et ai, 1999).

3.2.2.2- Água e Material em Suspensão

Prever o destino dos contaminantes orgânicos e sua distribuição entre os diferentes
compartimentos é de grande valor para compreender os efeitos da poluição sobre
os organismos aquáticos e a saúde humana.
A fase aquosa não é muito favorável para os compostos hidrofóbicos, além das
características particulares do corpo hídrico, como temperatura, pH, oxigênio,
matéria orgânica dissolvida, tamanho da partícula do sedimento, hidrodinâmica, tipo
de biota, etc.
Muitos compostos estão associados aos sólidos em suspensão em concentrações
maiores que na fase dissolvida (EISENREICH,1987).
Fontes antropogênicas como emissões de veículos e incineração de resíduos, tem
no transporte atmosférico uma das principais forma de introdução de poluentes na
coluna d'água. Os poluentes são adsorvidos nas partículas em suspensão e
compostos com alta pressão de vapor se associam ao material particulado e tendem
a se acumular nos sedimentos através da partição sedimento-água (EISENREICH,
op.cit.).
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A Tabela 22 apresenta a concentração para sólidos em suspensão (SS) e matéria
orgânica (MO) em amostras da represa Billings.
Os maiores valores de SS estão associados ao corpo central do reservatório,
diminuindo em direção ao ponto Pedra Branca, o que deve estar associado ao
processo de sedimentação - os sedimentos passam por diferentes processos de
deposição em alguns locais.
Tabela22- Sólidos em Suspensão (SS), Matéria Orgânica (M.O) na Represa Billings
Local

Sólidos em Suspensão (mgjl)

Matéria Orgânica
(mgjg)

Pedreira

51.7

7,80

Bororé

28.7

1,35

Taquacetuba

n.a

2,50

Pedra Branca

27.5

0,85

Rio Grande
*n.a - não analisada

n.a

n.a

3.2.2.3- OCs e PCBs em água
As águas do reservatório Billings são classificadas como classe 2, ou seja, águas
destinadas ao abastecimento.
Os compostos organoclorados detectados nas águas da represa Billings estão no
anexo 17.

As figuras 28 e 29 mostra a distribuição dos pesticidas organoclorados e as bifenilas
policloradas em água.
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Figura 28 - Distribuição de PCBs totais (j..lg/I) em água
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Os valores apresentados são médias das concentrações obtidas durante as 4
campanhas de coletas.
A tabela 23 apresenta concentrações de OCs e PCBs para as amostras de água.
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Tabela 24- Concentrações para os pesticidas organoclorados (Ocs) e bifenilas
policloradas (PCBs) em água.
Local
Compostos
(J.!g.P)

HCB

HCHs

Aldrin

Clordanas

DDTs

PCBs

Pedreira

0,9

0,16

nd

0,26

0,08

0,99

Boro ré

0,04

nd

nd

0,1

0,03

0,78

Taquacetuba

nd

0,9

nd

0,13

0,02

0,10

Pedra Branca

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Rio Grande

0,3

0,1

nd

0,12

nd

0,63

Os dados obtidos foram comparados com aqueles estabelecidos pelo CONAMA.
Para os compostos não definidos pela legislação brasileira foram utilizados os
critérios estabelecidos pela agência ambiental canadense Environmental Canadá.
Estes valores são mostrados na tabela 24.
Tabela 24- Limites CONAMA e Environmental Canadá para águas
CONAMA(1986)

,

(J.!g.1-1 )

Agua Doce
(Classe 2)

Aldrin

0,01

Gama-BHC

0,02

Clordane

0,04

DDT

0,002

Dieldrin

0,005

Endrin

0,004

Heptacloro

0,01

Heptacloro epóxido

0,01

Composto

Environmental Canadá (1999)

,

Agua Doce
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Cont.Tab.24

PCBs totais

0,001

Acenafteno

5,8

Antraceno

0,012

Benzo-a-antraceno

0,018

Benzo-a-pireno

0,001

0,015

Fenantreno

0,4

Fluoranteno

0,04

Fluoreno

3

Naftaleno

1,1

Pireno

0,025

Tabela 24- Limites CONAMA e Environmental Canadá para águas

Comparando-se os dados obtidos com os da legislação brasileira, é possível verificar
que as águas do reservatório Billings apresentam valores muito acima daqueles
estabelecidos para águas que se destinam ao abastecimento.
Dentre os compostos organoclorados, as bifenilas policloradas foram os compostos
que apresentaram as maiores concentrações em todos os pontos amostrados.
Mais uma vez as maiores concentrações se encontram na Pedreira. Naquelas águas
foram detectadas concentrações quase 100 vezes acima do valor estabelecido para
PCBs totais pelo CONAMA, que é de O,OOlJ..Lg.l-l.
Quando comparados dados de PCBs em águas de locais como o Rio Reno, na
Alemanha, estão entre 2 a 30 vezes acima e no Rio Detroit, nos EUA, estão entre 5
a 20 vezes acima da concentração estabelecida pelo CONAMA.
Embora se deva considerar a diferença hidrodinâmica entre rios e reservatórios, o
tempo de residência é maior para os contaminantes nos reservatórios, daí a
possibilidade de acumulação.
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Com relação aos pesticidas organoclorados, as concentrações não são tão altas,
mas os valores de alguns compostos excedem os limites do CONAMA.
Para o HCH total , mais uma vez é o lindane que apresenta maior concentração e seus
valores excedem de 5 a 45 vezes mais, sendo que a maiores concentrações foram
detectadas no Braço do Taquacetuba.
Entre os compostos analisados, o DDTtotal foi o composto que teve os maiores
valores excedentes, entre 10 a 40 vezes, valores distribuídos entre a Pedreira e
Taquacetuba.
Os pesticidas organoclorados tiveram grande importância no estado de São Paulo e
dados pretéritos são importantes na comparação com dados atuais.
Em São Paulo, na década de 70 e 80, pesticidas organoclorados foram analisados
em amostras de águas de várias procedências, quando estes compostos eram
largamente utilizados na agricultura e controle de endemias.
Trabalhos realizados durante e após a restrição do uso destes compostos
demonstram que eles ainda ocorrem nos corpos hídricos. Na tabela 25 tem-se as
concentrações de pesticidas organoclorados em amostras de água coletadas em
várias localidades no estado de São Paulo.
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Tabela 25 - Concentrações médias de pesticidas organoclorados em águas no
estado de São Paulo.
Local

Compostos

Autores

(J.lg.l-l )

Rio Paranapanema

HCB
DDT

-------------

Rio Ribeira de Iguape

HCB
DDT
--RiO Tieiê- -- - - - ---------HCSDDT
Rio Paraíba

0,440
0,207

.,

CACERES et al.,1987

1,075
CACERES et a!.,1987
0,672
( ooi----------aCERÊS et a!., 1987 -0,760

------ -------------- HCB ----i~i50-------------------CACERESetãí.~198T--

DDT

0,750

Rio Paraná

HCB 0,993
CACERES et al.,1987
DDT
0400
---------- ----------------------------- ----- --------l----------------------7---------------Rio Pardo
HCB 1,416
CACERES et a!., 1987
•___•_______._ .•• ___•___._.•___...._._. ___ .. _._ .••______________•••
_________
':..1. ..•_ _ _ ..• _______________, ___•_ _ _•_ _ _ _ ___•____ ._
DDT
0516
Rio Grande
HCB 1,374
CACERES et a!.,1987
DDT 0,730
~

- , - - --

Aguas de Nascentes
São Roque

HCB 2
LARA et a!.,1972
nd
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DDT
-HCI,----"2--------- LARA-ei-aL,19 n- Rio Claro
DDT nd
Embú
- y - -- - -

-

HCB 3
LARA et a!.,1972
DDT nd
- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aguas de Poços
Ipiranga

HCB
DDT

14
12

LARA et a!.,1972

São Bernardo do Campo

HCB
DDT

3
nd

LARA et a!.,1972

Diadema

HCB
DDT

1
nd

LARA et a!.,1972

--------------

Mauá

HCB 2
LARA et a!.,1972
DDT
nd
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _-- -_._Pedreira
HCB 4
LARA et al.,1972
DDT 1
Reservatório Billings

HCB
<0,01 a 0,07
Lindane <0,002 a 0,034
Aldrin
<0,002 a 0,014
Heptacloro 0,002 a 0,008

CETESB,1996
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Utilizando-se os valores estabelecidos pelo CONAMA (1986) e comparando-os aos
encontrados por LARA et aI. (1972), CÁCERES et aI. (1987), CETESB (1996) e os
dados do presente estudo pode-se fazer uma análise temporal e espacial dos
principais pesticidas organoclorados utilizados em São Paulo.
Com relação ao DDT - não foram detectados por CETESB (1996) , excedem até 40
vezes no reservatório Billing, segundo o presente estudo. Nos rios Tietê e Grande
excediam em 380 e 365 vezes, em 1987, não foram detectados em águas de
nascentes; em águas de poços em bairros da cidade de São Paulo, como Ipiranga e
Pedreira, excediam 6000 e 500 vezes, em 1972.
Com relação ao Lindane (gama-BHC) foram detectados no reservatório Billings por
CETESB (1996) em concentrações muito abaixo dos valores limites; no estudo atual
excederam entre 5 a 45 vezes.
Nos rios Tietê e Grande excediam respectivamente em 50 e 69 vezes, em 1987.
Foram detectados em águas de nascentes em concentrações excedentes entre 100
e 150 vezes. Em bairros da cidade de São Paulo, como Ipiranga e Pedreira
excediam respectivamente 700 e 200 vezes, e na região do ABC entre 50 a 150
vezes, em 1972.
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3.2.2.4- PAHs em água
A figura 30 mostra a distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromático (PAHs
totais) na água do Reservatório Billings.
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Figura 30 - Distribuição de PAHs totais (j..lgjl) em água

Tabela 26 - Concentração de PAHs Totais em amostras de água no Reservatório
Billings
Local

Concentração Total
(IJ.9.P)

Pedreira

11,7

Bororé

8,2

Taquacetuba

7,6

Pedra Branca

3,7

Rio Grande

l L2

No anexo 18 tem-se as concentrações de PAHs total em amostras de água do
reservatório Billings.
A figura 31 mostra os compostos identificados em águas coletadas no ponto Rio
Grande, para ilustrar a comparação com os limites CONAMA e Environmental
Canadá para águas.
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Figura 31- PAHs em água no Rio Grande

Não existem dados para a concentração de PAHs totais em água e os dados
disponíveis referem-se aos compostos individualmente.

o CONAMA estabelece

apenas limites para o benzo(a)pireno em águas destinadas

ao abastecimento. O valor é de O,OO1~g.P
Tomando-se o valor deste composto, para águas do Rio Grande, tem-se O,08~g.P,
o qual está presente 80 vezes acima do valor estabelecido.
Analisando-se ainda outros compostos, agora levando em conta a legislação
canadense tem-se 5 vezes mais pireno; o fenantreno também está acima do
proposto, porém os outros compostos não excedem aqueles limites, embora o
naftaleno tenha a maior concentração.
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Analisando-se as concentrações de PAHs totais nas águas do reservatório Billings
conclui-se que estes compostos estão presentes devido a associação com as fontes
potenciais como o material particulado atmosférico e os efluentes industriais e
municipais.
Estes compostos entram na água, distribuem-se e são adsorvidos pelo material em
suspensão, sendo que os compostos de baixo peso molecular, como o naftaleno,
antraceno, fluoreno e fenantreno são, de modo geral, os que apresentam maior
distribuição na fase aquosa. Esses compostos são muito tóxicos.
Os níveis de PAHs encontrados na água são muito maiores quando comparados com
outros locais. Muitos trabalhos são realizados no mundo todo para se avaliar as
concentrações de xenobióticos na fase aquosa dos corpos hídricos. Alguns desses
dados são mostrados na tabela 27.
Tabela 27- Concentrações de PAHs totais, em amostras de água.
Local

Compostos

Autores

(J..lg.l_l )
Rio Niagara

PAH tot • 0,014

MICHOR et al.,1996

Grindstone Creek

PAHtot • 0,110

MICHOR et al./1996

Forte Erie
(lago Erie e Ontário)

PAH tot • 0,043

MICHOR et al.,1996

Hamilton Harbour

PAH tot • 0/081

MICHOR et al.,1996
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3.2.2.5 - Fármacos em água
A análise de fármacos em amostras ambientais é uma pesquisa recente dentro da
química analítica e não é fácil devido a complexidade dos compostos e da falta de
informações sobre seu comportamento no meio ambiente.
Porém tem se desenvolvido métodos analíticos suficientemente sensíveis, capazes
de identificar estes compostos,

mesmo em concentrações muito baixas e

atualmente resíduos de fármacos tem sido encontrados em águas subterrâneas, de
rios, de lagos e também em água potável. Estes dados estão reunidos na tabela 28.

Tabela 28- Concentração de fármacos em águas subterrânea, rios, lagos e água
potável
Composto

Concentração

Local

Autores

Rio Paraíba do Sul
(Brasil - RJ)

STUMPF et al.,1999

Rios Rhein, Main,
Nidda, Rodau,
Schwarzbach
(Alemanha)

TERNES et aI., 2001

(ng.l-l)

Diclofenac
Bezafi brate

o a 60

Cafeína
Bezafibrate
Diclofenac
Ibuprofen
Diazepam

150 a 880
3100
1200
530
33

<25

--_._._------------------------

Ibuprofen

0,2 a 7,8

-

Lagos e Rios
Zürichsee
Baldeggersee
Greifensee
Tributário Aabach

BUSER et aI., 2000

______________________________________(Sl!~)____________________,--____
Ibuprofen

16x104 a
1500x104

Espanha

FARRE et aI., 2001

Rio Lee
Reino Unido

RICHARDSON, 2000

Diclofenac
21x104 a
850xl04
Cafeína

0.29

Diazepam

0.44

____________ 9._~~.9___________________________________________________________________________________ _

Jº!m.r9.f~
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Conto Tab.28

Água Potável

Alemanha

STUMPF et aI., 1999

10

Dinamarca

CHRISTENSEN et al.,1998

590

BadenWürttemberg
(Alemanha)

SACHER et al.,2001

Bezafibrate

27

Diclofenac

6

Diazepam

Água
Subterrânea
Diclofenac

Tabela 28 - Concentração de fármacos em águas subterrânea, rios, lagos e água
potável

Os altos valores encontrados por FARRÉ, são devidos ao fato de que a Espanha
ainda lança efluentes sem tratamento nos corpos hídricos (CSTEE,2001).
A figura 32 apresenta as concentrações médias para os fármacos identificados em
amostras de água no reservatório Billings.
Figura 32 - Concentrações médias para fármacos em água
Fármacos - Água - Billings
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o diclofenac foi o composto detectado em maior concentração, seguido do
Ibuprofen e da cafeína.
Estes compostos são indicados no tratamento da dor e são largamente prescritos ou
podem ser adquiridos livremente.
A cafeína, na industria farmacêutica tem uma serie de aplicações como analgésico e
antipirético.
O buformin entra na síntese da insulina, o atenolol é um betaboqueador, sendo
atualmente um dos medicamentos mais prescritos no controle da hipertensão.
O diazepam é também a droga mais comum entre os ansiolíticos.
O bezafibrate, um agente anti-lipídico, foi o composto de menor concentração.
STUMPF et aI. (1999) encontrou em amostra do Rio Paraíba do Sul, no Rio de
Janeiro concentrações maiores de bezafibrate.
O dicclofenac foi encontrado em concentrações menores quando comparado com o
reservatório Billings.
Com exceção aos dados encontrados em lagos suíços, todos os dados encontrados
em outros países são maiores do que aqueles encontrados no reservatório Billings,
embora este reservatório mereça estudos mais aprofundados em relação a este
grupo de compostos.
Outra informação que deve ser considerada é que estes compostos, juntamente
com outras classes de compostos químicos, não são facilmente eliminados no
tratamento convencional da água, e mesmo em pequenos traços estes compostos
podem estar presentes na água de consumo humano, como mostra CHRISTENSEN
(1998), para o diazepam, na Dinamarca e STUMPF(op.cit.), para o bezafibrate e o
diclofenac, na Alemanha.
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4-CONCLUSÕES

Com relação a metodologia analítica pode-se afirmar que foram obtidos bons

resultados para os pesticidas organoclorados e os PCBs, porém devido a natureza
das matrizes muitos compostos desconhecidos também foram extraídos.

Com relação aos hidrocarbonetos poliaromáticos é evidente, desde o momento da
coleta, que são abundantes.

Os compostos mais abundantes qualitativamente são os ftalatos seguidos dos

hidrocarbonetos aromáticos, de produtos utilizados na síntese de medicamentos,
além das dioxinas e furanos.
Para análise de fármacos,

é necessário ainda avançar nas

investigações

metodológicas, uma vez que o comportamento dessas substâncias é altamente
variável.

Do ponto de vista analítico-ambiental, devo ressaltar a importância do screening,
pois ele norteia as tomadas de decisões .

Devo também salientar a importância do material em suspensão, uma vez que os

compostos orgânicos persistentes ligam-se predominantemente ao material em
suspensão, antes de se acumularem no sedimento.

Os fármacos encontrados também sugerem a contribuição de esgotos domésticos

uma vez que medicamentos, além de princípios ativos e metabólitos puderam ser

detectados. Os fármacos encontrados são prescritos normalmente para o controle

de um grande número de doenças. Os mais comuns foram os antidiabéticos, anti-

cancerígenos, calmantes, ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, vermífugos, vasculares,

cardiológicos, dermatológicos, etc. Isto também favorece o entendimento das

questões de saúde pública, demonstrando que o reservatório guarda em si
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informações sociais importantes, como a falta de saneamento e os principais males
que afetam aqueles que vivem em seu entorno.
Com relação aos compostos de uso industrial são na maioria empregados na
fabricação de componentes de diversas natureza, utilizados principalmente na
indústria automobilística como solventes, lubrificantes, vernizes, polímeros, graxas,
anti-corrosivos, tintas, borrachas, etc.
Alguns compostos extremamente perigosos foram encontrados na água intersticial,
como o grupo das nitrosaminas que são produtos da queima de fornos industriais,
da vulcanização de borrachas, dos alimentos defumados, na fabricação de
herbicidas, etc.
Este grupo é extremamente tóxico com efeitos genotóxicos, carcinogênicos e
mutagênicos.
Todos os grupos encontrados estão sendo caracterizados compostos disruptores
endocrinos. Estes compostos não biodegradáveis podem estar causando sérios
danos à vida aquática associada àquele sistema.
Para a proteção do reservatório, e portanto da saúde humana, há necessidade de
caracterizar o risco potencial das substâncias que são lançadas naquelas águas.
Para tanto, o controle das fontes de emissão e tratamento de efluentes são ações
efetivas.
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S-SUGESTÕES
Investigação de misturas, ou compostos em matrizes complexas, como água
intersticial e material em suspensão.

Identificação dos compostos com relevância ambiental, como ftalatos, dioxinas,
fura nos, etc.

Estudo de sinergismo entre os contaminantes.

Análise da água antes e após o tratamento para verificar a eficiência do processo de
remoção dos compostos persistentes.
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repouso como exercício: pela inibição de taquicardia induzida por
isoproterenol; e pela redução na taquicardia ortostática reflexa.
O mecanismo através do qual o atenolol aumenta a sobrevida de
pacientes com suspeita elou confirmado infarto agudo do miocárdio
ainda não é conhecido . O atenolol, em adição aos seus efeitos na
sobrevida . demonstrou outros benefícios inclusive redução na
contratilidade e freqüêncIa dos batimentos ventriculares prematuros,
diminuição das dores toráxicas (angina) e também. da elevação
enzimática.
A resposta terapêutica da população negra ao atenolol pode ser
menor em relação às outras etnias.
No ser humano . a absorção de uma dose oral é ráoida e oarcial.
Assim , cerca de 50% sao absorvidos pelo trato oastrotntesttnal e
Q restante é excretado Inalterado oelas tezes. Os pICOS de
concentração plasmátIca são alcançados entre 2 e 4 horas após
a ingestAo e seus efeitos terapêuticos persistem por 24 horas com
doses de 50 ou 100mg de atenolol. Isto permite posologia de dose
única dlâria na maioria dos pacientes. No entanto. como todos os
betabloqueadores. o efeito anti-hipertensivo parece não ter relação
com os nfveis plasmáticos do atenolol. O atenolol sofre oequena
ou mesmo nenhuma metabolizacão heDátlca e a porcão absorvida
e eltmlOaga ppmanamente por excrecãg rega! O atenolol possui
baixa ligação com as protelnas plasmáticas (cerca de 6 a 16%). O
perfil cinético resulta em nfveis plasmáticos relativamente
consistentes com pequena variabilidade. A meia-vida plasmática é
de aproximadamente 6 a 7 horas, nAo havendo mudança do perfil
cinético da droga após adminlstraçAo crOnica. Esta meia-vida pode
elevar-se na presença de comprometimento renal grave. uma vez
que os rins são a principal via de eliminação. O atenolol tem baixa
penetraçAo nos tecidos devido sua pequena solubilidade lipfdica,
sendo baixa também sua concentraçAo no cérebro.
.

.--

a- Indicações: D/o"- está indicado para o controle da hipertensAo

arterial. da angina pectoris e de arritmlas cardíacas . e também no
tratamento do infarto recente do miocárdIo . Na profilaxia da
enxaqueca.

®paciente.
Contra-indicações: Em pIIc/ente. com choque card/og'n/co;
com bloqueio card/aco de 29 ou 3" grau; bradlcard/a;
h/poten.'o; In.uflc/'nc/a card/aca de.compen.ada e
hlpe,..en.lbllldade ao. componente. da fórmula.

(1)

Pr.cauçõ• • • Advertincla.: · O.r.'. - Cuidados especiais
devem ser tomados com pacientes cuja reserva cardíaca esteja
dimlnufda. Os betabloqueadores nAo devem ser administrados a
pacientes com insuficiência cardfaca descompensada. No entanto,
podem ser utilizados cuidadosamente após compensação da
insuficiência.
Se durante o tratamento com atenolol surgir insuficiência cardfaca
congestiva, o produto deve ser temporariamente suspenso até que
a insuficiência cardíaca tenha sido controlada.
O atenolol. isoladamente. nAo é utilizado para o tratamento da
angina vasoespástlca. pois ele pode exacerbar os sintomas .
Entretanto, pode ser administrado em associação com nitratos el
ou antagonistas do cálcio com resultados favoráveis .

ANEXO 2 - Padrões de pesticidas organoclorados e PCBs CGC/ECO)
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ANEXO 3 - Branco do método de água
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ANEXO 5 - Branco spike - Adição de padrões de pesticidas e PCBs
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ANEXO 6 - Amostra de Água coletada em 1999
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ANEXO 9 - Branco spike - adição de padrões de pesticidas e PCBs - Método para
sedimento CGC/ECD)
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ANEXO 10 - Sedimento de Referência Certificado (GC/ECD)
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Anexo 17 - Concentração de Pesticidas Organoclorados e PCBs em amostras de água
Local

Julho 1999

Novembro 1999

Maio 2000

Janeiro 2001

PEDREIRA
HCB
HCHs
Aldrin
Clordanas
DDTs
PCBs

0.03
0.03
nd
0.01
0.02
0.12

0.02
0.01
nd
0.2
0.01
0.14

0.5
0.04
nd
0.05
0.03
0.31

0.9
0.08
nd
nd
0.02
0.42

BORORE
HCB
HCHs
Aldrin
Clordanas
DDTs
PCBs

nd
nd
nd
0.01
nd
0.13

0.01
nd
nd
0.04
0.01
0.29

0.02
nd
nd
0.05
nd
0.14

0.01
nd
nd
nd
0.02
0.22

TAQUACETUBA
HCB
HCHs
Aldrin
Clordanas
DDTs
PCBs

nd
0.2
nd
0.05
nd
0.3

nd
0.5
nd
0.01
0.01
0.4

nd
0.2
nd
0.05
0.01
0.1

nd
nd
nd
0.02
nd
0.2

nd
0.02
nd
0.09
nd
0.08

nd
0.05
nd
0.01
nd
0.14

0.3
0.02
nd
0.01
nd
0.13

nd
0.01
nd
0.02
nd
0.28

,

RIO GRANDE
HCB
HCHs
Aldrin
Clordanas
DDTs
PCBs

BIBLIOTECA
INSTIlUTO DE QUíMICA
• ,_ ... _.~;~"rlo

rir> São

Palllo

ANEXO 18 - Concentrações de PAHs total em água (~g.l_l) das amostras coletadas em
Julho/Novembro 1999, Maio 2000 e Janeiro 2001.

PAHs total
Local

Julho1999

Novembro 1999

Maio 2000

Janeiro 2001

Pedreira

1,4

3,1

4,5

2,7

aororé

1,1

n.a

5,6

1,5

Taquacetuba

0,9

2,4

1,2

1,9

Pedra Branca

n.a

1,6

0,4

1,7

RJoGrande

n.a

n.a

0,5

0,7

