
Universidade Federal de Ouro Preto

Programa de Pós

Mestrado em Engenharia Ambiental

 

 

 

 

 

 

Monitoramento de Microcontaminantes Orgânicos 

Cromatográficos Acoplados à Espectrometria de Massa 

Inorgânicos por Fluorescência de

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

Monitoramento de Microcontaminantes Orgânicos por Métodos 

Cromatográficos Acoplados à Espectrometria de Massa e 

Fluorescência de Raios – X por Reflexão Total 

da Bacia do Rio Doce 

Amanda de Vasconcelos Quaresma

Ouro Preto, MG 

2014 

 

Graduação em Engenharia Ambiental 

por Métodos 

e Elementos 

X por Reflexão Total nas Águas 

Amanda de Vasconcelos Quaresma 



Universidade Federal de Ouro Preto

Programa de Pós

Mestrado em Engenharia Ambiental

Amanda de Vasconcelos Quaresma

Monitoramento de Microcontaminantes Orgânicos por Métodos 

Cromatográficos Acoplados à Espectrometria de Massa e 

Inorgânicos por Fluorescência de

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental

Mestrado em Engenharia Ambiental 

 

 

Amanda de Vasconcelos Quaresma 

 

 

Monitoramento de Microcontaminantes Orgânicos por Métodos 

Cromatográficos Acoplados à Espectrometria de Massa e 

Fluorescência de Raios – X por Reflexão Total nas Águas 

da Bacia do Rio Doce 

 

Dissertação apresentada ao Programa de P

Graduação em Engenharia Ambiental, 

Universidade Federal de Ouro Preto, como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do 

título de Mestre em Engenharia Ambiental.

Área de Concentração: Meio Ambiente.

 

Orientador: Prof. Dr. Robson José de Cássia 

Franco Afonso  

Ouro Preto, MG 

2014

Graduação em Engenharia Ambiental 

Monitoramento de Microcontaminantes Orgânicos por Métodos 

Cromatográficos Acoplados à Espectrometria de Massa e Elementos 

X por Reflexão Total nas Águas 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental, 

Universidade Federal de Ouro Preto, como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do 

título de Mestre em Engenharia Ambiental. 

Área de Concentração: Meio Ambiente. 

Orientador: Prof. Dr. Robson José de Cássia 



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

AGRADECIMENTOS 

À Deus por sempre me guiar e me dar forças para superar as dificuldades. 

Aos meus pais, Helena e Cláudio, pelo amor e apoio incondicional. Às minhas irmãs, 

Lara e Júlia, e ao meu cunhado, Luciano, pelo carinho, paciência e incentivo. À tia Izildinha, 

segunda mãe. À toda a minha família. Amo vocês! 

Ao Prof. Dr. Robson Afonso pelo profissionalismo, dedicação, paciência e por 

contribuir para o meu crescimento profissional.  

Ao Prof. Dr. Maurício Xavier pela disposição em ajudar sempre que preciso e pela 

convivência. 

Aos amigos do Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas e 

dos laboratórios parceiros, Julia Freitas, André Barros, Frederico Quintão, Bárbara Diniz, 

Keila Rodrigues, Rafaela Paiva, Francine Almeida, Bruno Baeta, Diego Lima e todos que 

passaram por aqui, pela ajuda e por tornarem os dias de trabalho mais agradáveis. Em especial 

à Marina Tonucci, amiga dentro e fora do laboratório, e à Ananda Sanson, pela 

disponibilidade e paciência.  

À República Pandora por me acolher aos “fins de semana”! 

À todos amigos de Ouro Preto e de Ipatinga por contribuírem para que esse caminho 

fosse menos árduo. 

À UFOP e ao PROAMB pela oportunidade de realização do curso.  

À CAPES pela bolsa de estudos concedida. 

À FAPEMIG pelo apoio financeiro ao projeto Avaliação da Contaminação por 

Microcontaminantes Orgânicos e a Inter-Relação entre Diversidade Geoquímica/Geológica e 

Qualidade das Águas da Bacia do Rio Doce (APQ-03864-09). 

À todos que contribuiram de alguma forma para que esse trabalho se tornasse 

realidade. 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor,  

mas lutei para que o melhor fosse feito.” 

Marthin Luther King 

 



 

v 

 

RESUMO 

Os microcontaminantes orgânicos de preocupação emergente, juntamente com os elementos 
inorgânicos, constituem atualmente o foco de muitos órgãos internacionais de proteção ao 
meio ambiente e à saúde humana e animal. Estes compostos, mesmo em pequenas 
concentrações no ambiente, são capazes de provocar efeitos adversos tanto no homem quanto 
na vida animal. A preocupação com estas substâncias no meio aquático aumenta cada vez 
mais, pois as rotas de contaminação são diversas e as tecnologias utilizadas comumente para o 
tratamento de águas e efluentes não são eficazes para eliminá-los. Os microcontaminantes 
orgânicos e elementos inorgânicos apresentam características físico-químicas distintas, podem 
estar presentes em concentrações reduzidas em amostras complexas nos compartimentos 
ambientais. Estas características apresentam desafios no desenvolvimento de métodos 
analíticos para a determinação simultânea. Assim, esse trabalho focou no desenvolvimento de 
métodos analíticos para a determinação simultânea de microcontaminantes orgânicos e 
elementos inorgânicos em amostras de águas superficiais. Foram desenvolvidos e validados 
métodos para a determinação de 29 microcontaminantes de preocupação emergentes, os quais 
incluíram fármacos, plastificantes, hormônios naturais e sintéticos e subprodutos da 
degradação de detergentes usando cromatografia em fase líquida (UPLC) e em fase gasosa 
(GC) acopladas à espectrometria de massas (MS). Também foi desenvolvido e validado 
procedimento para a determinação de 13 elementos inorgânicos por fluorescência de raios – X 
por reflexão total (TXRF). Os procedimentos para a determinação de microcontaminantes 
orgânicos envolveram a pré-concentração e clean-up das amostras por  extração em fase 
sólida (SPE), com recuperações variando entre 3,16 a 99,41 %. Os extratos produzidos foram 
divididos em frações para as análises por GC-MS e UPLC-HRMS. Para as análises por GC-
MS uma das frações foi derivatizada usando 75% BSTFA/25% piridina. Para os compostos 
orgânicos analisados por GC-MS foram obtidos limites de detecção do método que variaram 
de 0,50 a 6,97 ng/L e para os compostos analisados por UPLC-HRMS os limites foram de 
0,58 a 7,44 ng/L. Para os elementos inorgânicos, os limites de detecção do método foram de 
38,50 µg/L para K, 26,67 µg/L para Ca, 11,70 µg/L para Ti, 6,88 µg/L para Cr, 5,47 µg/L 
para Mn, 4,22 µg/L para Fe, 2,88 µg/L para Ni, 2,62 µg/L para Cu, 2,33 µg/L para Zn, 1,85 
µg/L para As, 1,56 µg/L para Br, 2,15 µg/L para Sr, e 22,94 µg/L para o Ba. Os 
procedimentos validados foram aplicados para o monitoramento destas substâncias e 
elementos, ao longo da bacia do rio Doce (Minas Gerais, Brasil) em seis campanhas 
trimestrais nos anos de 2012 e 2013. Os elementos As, Cr e Ni foram encontrados em várias 
amostras. Dentre os microcontaminantes orgânicos monitorados o 4-octilfenol foi o mais 
encontrado nas amostras (91 %), seguido da cafeína (81 %), naproxeno (79 %), cimetidina (77 
%) e atenolol (76 %). Os microcontaminantes orgânicos menos encontrados foram 
metformina (1,5 %), miconazol (1,5 %), aciclovir (2,2 %) e bezafibrato (2,2 %). Os resultados 
dessas análises foram tratados por meio da análise das componentes principais e foi possível 
observar o perfil de contaminação das amostras coletadas e relacioná-lo com dados da 
qualidade das águas nos locais de coleta. 

 

 

Palavras-chave:microcontaminantes orgânicos, elementos inorgânicos, cromatografia líquida 
acoplada à espectrometria de massas, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 
massas, extração em fase sólida, fluorescência de raios – X por reflexão total. 
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ABSTRACT 

The organic microcontaminants of emerging concern, as the inorganic elements, are currently 
the focus and concern of many  international organitions for the protection of the environment 
and the health of humans and animals. Those compounds, even at small concentrations in the 
environment, are capable of causing adverse effects to human beings and biota. The concern 
with those substances in the aquatic environment increases everyday, because the routes of 
contamination are diverse and the technologies commonly used for treatment of wastewaters 
and waters are not efficient to eliminate them. The organic microcontaminants and inorganic 
elements present physical-chemical properties that are distinct, they can be present in lower 
concentrations in complex samples in the environmental compartments. Those characteristics 
present challenges in the development of analytical methods for their simultaneous 
determination. Therefore, this work was focused on the development of analytical methods 
for the simultaneous determination of organic microcontaminants and inorganic elements in 
surface  water samples. Analytical methods using Ultra Performance Liquid Chromatography 
(UPLC) and Gas Chromatography (GC) coupled to the mass spectrometry (MS) for the 
determination of 29 organic microcontaminants of emergent concern were developed and 
validated. The compounds included pharmaceutical, plasticizers, detergent degradation by 
products, natural and synthetic hormones. A procedure for the determination of 13 inorganic 
elements by total reflection X-ray fluorescence (TXRF) was also developed and validated. 
The procedures for the determination of organic microcontaminants included the pre-
concentration and clean-up of the samples by solid phase extraction (SPE), with recoveries 
ranging from 3,16 to 99,41%. The extracts produced were divided in two fractions for GC-
MS and UPLC-HRMS analysis. For GC-MS analysis the fractions were derivatized using 
75% BSTFA/25% pyridine. The methods limit of detection for the organic compounds 
analyzed by GC-MS varied from 0,50 to 6,97 ng/L; and for the compounds analyzed by 
UPLC-HRMS the limits of detection varied from 1,58 to 7,44 ng/L. The method limit of 
detection for inorganic elements analyzed by TXRF, were 38,50 µg/L for K, 26,67 µg/L for 
Ca, 17,33 µg/L for Ti, 6,88 µg/L for Cr, 5,47 µg/L for Mn, 4,22 µg/L for Fe, 2,88 µg/L for Ni, 
2,62 µg/L for Cu, 2,33 µg/L for Zn, 1,85 µg/L for As, 1,56 µg/L for Br, 2,15 µg/L for Sr, and 
22,94 µg/L for Ba. The validated procedures were applied to the monitoring of those 
substances, along the Rio Doce basin (Minas Gerais, Brazil), at six quarterly campaigns in the 
years of 2012 and 2013. The toxic elements As, Cr and Ni were found in some samples. 
Among the monitored organic microcontaminants, the 4-octylphenol was found in the majority 
of the samples (91%), followed by caffeine (81%), naproxen (79%), cimetidine (77%) and 
atenolol (76%). The less frequent organic microcontaminants were metformine (1,5%), 
miconazole (1,5 %) acyclovir (2,2%) and bezafibrate (2,2 %). The results of those analyses 
were treated by principal component analysis and it was possible to relate the observed 
contamination profile with water quality index data from the sampling points. 

 
 

Key-words: microcontaminants organic, inorganic elements, Ultra Performance Liquid 
Chromatography coupled to High Resolution Mass Spectrometry (UPLC-HRMS), gas 
chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS), Solid Phase Extraction (SPE), 
Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF). 
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1. INTRODUÇÃO 

Rios e lagos estão sendo continuamente contaminados por lançamento de 

efluentes contendo poluentes orgânicos e inorgânicos. Muitos esforços têm sido 

direcionados para a tomada de decisões qualitativas e quantitativas com base em dados 

de monitoramento da qualidade de águas (ESPINOZA-QUIÑONES, 2011).  

Entre os compostos orgânicos de interesse ambiental destacam-se os 

microcontaminantes de preocupação emergente que são encontrados em águas 

superficiais em níveis traços, isto é, em concentrações na ordem de µg/L ou ng/L. 

Muitos deles são classificados como desreguladores endócrinos. Segundo o Programa 

Internacional de Segurança Química, em conjunto com o Japão, os EUA, o Canadá e a 

União Europeia, desreguladores endócrinos são substâncias ou misturas exógenas que 

alteram a função do sistema endócrino de humanos e animais e, consequentemente, 

causam efeitos adversos nos sistemas reprodutivos de organismos saudáveis, ou em seus 

descendentes ou (sub) populações (CEC, 1999). Os microcontaminantes orgânicos têm 

chegado ao meio ambiente, principalmente, devido ao lançamento de esgoto in natura e 

em função das deficiências dos processos de tratamento de efluentes industriais e de 

esgotos. Estudos indicam a ocorrência de fármacos e seus metabólitos, hormônios 

naturais e sintéticos e outros contaminantes orgânicos em diversas águas residuais e 

naturais (GONZÁLEZ, 2012). 

Os efeitos toxicológicos de produtos farmacêuticos no ambiente, para os seres 

humanos e animais aquáticos e terrestres, não são bem compreendidos (CONLEY, 

2008). Alguns efeitos citados na literatura, tais como diminuição na eclosão de ovos de 

pássaros, peixes e tartarugas, feminização de peixes machos, problemas no sistema 

reprodutivo em peixes, répteis, pássaros e mamíferos e, alterações no sistema 

imunológico de mamíferos marinhos, têm sido associados à exposição de espécies 

animais aos desreguladores endócrinos. Em seres humanos esses efeitos incluem a 

redução da quantidade de esperma, o aumento da incidência de câncer de mama, de 

testículo e de próstata e endometriose (BILA, 2007). A presença de compostos 

biologicamente ativos, tais como antibióticos, em compartimentos aquáticos podem 

levar a seleção de cepas de microorganismos patogênicos resistentes (LIU, 2013). 
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O desenvolvimento de instrumentos e métodos analíticos tem permitido a 

detecção de muitos destes compostos orgânicos e elementos inorgânicos, em níveis 

traços, em águas naturais (SODRÉ, 2010; JUVONEN, 2009). Idealmente, estes métodos 

deveriam ser simples, rápidos, sensíveis e seletivos (GIESE, 2003). 

Cromatografia em fase gasosa (GC) é a principal técnica escolhida para a análise 

de compostos orgânicos pouco polares, voláteis e semi-voláteis (KANDA, 2011). 

Entretanto, quando a análise envolve compostos com maior polaridade uma etapa 

adicional de derivatização é requerida. As reações de derivatização permitem que 

compostos polares possam ser modificados, para que os produtos das reações tenham 

propriedades que tornem possíveis suas análises por GC (KASPRZYK-HORDERN, 

2008; RODIL, 2009; PEDROUZO, 2009). No entanto, essa etapa adicional ao 

procedimento analítico apresenta a desvantagem de ser relativamente trabalhosa e os 

reagentes derivatizantes possuem alto custo (GROS, 2006). A cromatografia líquida 

(LC) utilizando, principalmente, ionização por electrospray (ESI) é um método muito 

empregado para a análise de compostos polares em matrizes complexas (KASPRZYK-

HORDERN, 2007). Recentemente, vários trabalhos publicados utilizam UPLC (Ultra 

Performance Liquid Chromatography), que empregam o uso de colunas com partículas 

de tamanho menor que 3µm. O UPLC, oferece vantagens em termos de sensibilidade, 

velocidade de análise e resolução dos picos cromatográficos dos analitos quando 

comparados com o HPLC (BAKER, 2011). As técnicas de GC e LC com detecção por 

espectrometria de massas (MS) tornaram-se as mais utilizadas nas análises de 

microcontaminantes orgânicos, devido à alta especificidade e aos excelentes limites de 

detecção (GRAZIELI, 2011). 

Os microcontaminantes orgânicos são geralmente encontrados em baixas 

concentrações em amostras aquosas, por isso se faz necessário a utilização de etapas de 

concentração dos analitos. A extração em fase sólida (SPE) é atualmente uma das 

técnicas de pré-concentração mais amplamente utilizadas para a concentração e limpeza 

(clean-up) dos microcontaminantes em águas naturais (GRAZIELI, 2011). 

Os microcontaminantes inorgânicos também têm sido encontrados em 

quantidades preocupantes em amostras ambientais e esse fato tem chamado a atenção da 

comunidade científica. Em águas naturais, os metais traço estão presentes em diferentes 

formas químicas. Sua biodisponibilidade para diferentes organismos aquáticos é 
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fortemente dependente destas formas e, dependendo da concentração e do grau de 

complexação, o metal pode limitar o crescimento ou ser tóxico para organismos vivos. 

Alguns metais são essenciais para o organismo humano, pois desempenham funções 

nutricionais, como o zinco, o magnésio, o potássio, o cobalto, o ferro e o manganês, 

entretanto, em excesso esses elementos podem ocasionar riscos à saúde. Outros 

elementos, contudo, mesmo em baixas concentrações são considerados extremamente 

tóxicos e causam graves danos a saúde. Entre eles, destacam-se o mercúrio, o cromo, o 

cádmio, o chumbo e o arsênio que são introduzidos no meio ambiente através das 

atividades industriais e de efluentes de estações de tratamento de esgotos. Os metais 

pesados lançados em águas podem ser absorvidos por vegetais e animais, provocando a 

contaminação de toda a cadeia da biota (ESPINOZA-QUIÑONES, 2011). 

Várias técnicas podem ser utilizadas para a determinação de espécies 

inorgânicas, presentes em baixas concentrações, em amostras ambientais como, por 

exemplo, Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES), Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) 

e Espectrometria de Absorção Atômica (AAS). Uma alternativa para a análise 

quantitativa e qualitativa de elementos é a Fluorescência de Raios – X por Reflexão 

Total (TXRF) (CATALDO, 2012; HORNTRICH, 2011B; MARGUÍ, 2010; MARGUÍ, 

2013). A configuração do TXRF permite a redução da medida do ruído de fundo, pela 

eliminação da dispersão dos raios – X na amostra, resultando em baixos limites de 

detecção (MEYER, 2012). 

Pesquisadores do mundo todo tem discutido a importância dos 

microcontaminantes orgânicos e elementos inorgânicos do ponto de vista ambiental e 

ecotoxicológico. No entanto, ainda são poucos os estudos que tem abordado a 

ocorrência dos mesmos em águas brasileiras. Por isto, este trabalho focou no 

desenvolvimento de métodos cromatográficos acoplados à espetrometria de massas, 

para a identificação e quantificação de microcontaminantes orgânicos, e de método por 

fluorescência de raios – X por reflexão total, para a determinação de elementos 

inorgânicos, nas águas da bacia do Rio Doce (Minas Gerais, Brasil). Desta forma, 

contribuir para o avanço científico relacionado à ocorrência dos microcontaminantes 

nos recursos hídricos do Brasil. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Caracterização da Bacia do Rio Doce 

A bacia hidrográfica do rio Doce (Figura 1) está situada na região Sudeste, entre 

os paralelos 18°45' e 21°15' de latitude sul e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude 

oeste, compreendendo uma área de drenagem de cerca de 83.400 km², dos quais 86% 

pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do Espírito Santo. 

Abrange, total ou parcialmente, áreas de 228 municípios, sendo 202 em Minas Gerais e 

26 no Espírito Santo. Abrange uma população total da ordem de 3,1 milhões de 

habitantes, com a população urbana representando 68,7 % da população total (IGAM, 

2010). Neste trabalho foi monitorado apenas o domínio do estado de Minas Gerais. 

Figura 1: Localização e divisão das unidades de análise da bacia do rio Doce. 

 

Fonte: IGAM, 2010 

No estado de Minas Gerais a bacia do rio Doce é dividida em seis Unidades de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos, com Comitês de Bacia estruturados, 

conforme descrito abaixo: 
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• DO1 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranga; 

• DO2 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba; 

• DO3 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Santo Antonio; 

• DO4 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Suaçuí; 

• DO5 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Caratinga; e 

• DO6 – Comitê de Bacia Hidrográfica Águas do rio Manhuaçu. 

No Estado do Espírito Santo, embora existam os Comitês das Bacias 

Hidrográficas do rio Santa Maria do Doce, do rio Guandu e do rio São José, bem como 

os Consórcios dos rios Santa Joana e Pancas, foram constituídas no âmbito do Plano 

Integrado de Recursos Hídricos da bacia do rio Doce as seguintes unidades de análise: 

• Guandu, abrangendo predominantemente a bacia do rio Guandu; 

• Santa Maria do Doce, abrangendo as bacias dos rios Santa Maria do 

Doce e Santa Joana; e 

• São José, abrangendo as bacias dos rios Pancas, São José e a região da 

Barra Seca, ao norte da foz do rio Doce, que drena diretamente para o Oceano Atlântico. 

A atividade econômica na bacia do rio Doce é bastante diversificada, 

destacando-se: a agropecuária (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, 

cana-de-açúcar, criação de gado leiteiro e de corte e da suinocultura.); a agroindústria 

(sucroalcooleira); a mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas e 

outros); a indústria (celulose, siderurgia e laticínios); o comércio e serviços de apoio aos 

complexos industriais e a geração de energia elétrica. Na região encontra-se instalado o 

maior complexo siderúrgico da América Latina, com destaque para a Companhia 

Siderúrgica Belgo Mineira, a ACESITA e a USIMINAS. Ao lado da siderurgia estão 

associadas empresas de mineração, com destaque para a Companhia Vale do Rio Doce e 

empresas reflorestadoras, que cultivam o eucalipto para fornecer matéria-prima para as 

indústrias de celulose (IGAM, 2010).  

O desmatamento generalizado e o mau uso dos solos, seja para a monocultura do 

eucalipto como para a agricultura ou a pastagem, tem provocado na região um intenso 

processo de erosão, que somado aos despejos inadequados advindos da mineração e de 

resíduos industriais e domésticos, deram origem ao contínuo processo de assoreamento 

dos leitos dos rios da bacia. O uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras também 
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contribui para a contaminação dos cursos d'água, assim como a urbanização da bacia, 

principalmente pela quase inexistência de sistemas de tratamentos de esgotos (IGAM, 

2010).  

No estado de Minas Gerais, o monitoramento das águas é realizado pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), por meio do Projeto Águas de Minas, em 

execução desde 1997. Para avaliar a situação ambiental no estado, o projeto utiliza, 

além dos parâmetros monitorados, os indicadores: Índice de Qualidade das Águas 

(IQA), Contaminação por Tóxicos (CT), Índice de Estado Trófico (IET), Densidade de 

Cianobactérias, Ensaios de Ecotoxicidade e macroinvertebrados bentônicos, sendo que 

os três últimos são realizados apenas em alguns pontos específicos.  

As amostragens e análises laboratoriais para o IGAM são realizadas pela extinta 

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). Nas campanhas completas, 

realizadas em janeiro e em julho, caracterizando, respectivamente, os períodos de chuva 

e estiagem, são analisados 52 parâmetros comuns à todos os pontos de amostragem. Nas 

campanhas intermediárias, realizadas em abril e em outubro, são analisados 19 

parâmetros em todos os pontos, além daqueles característicos das fontes poluidoras que 

contribuem para a área de drenagem da estação de coleta. Na Tabela 1 são apresentados 

os parâmetros de qualidade de água analisados pelo projeto Águas de Minas. 
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Tabela 1: Parâmetros de qualidade de água avaliados nas estações de amostragem do 

Projeto Águas de Minas. 

Alcalinidade bicarbonato 
Demanda biológica de 
oxigênio – DBO* 

Nitrito 

Alcalinidade total 
Demanda química de 
oxigênio – DQO* 

Nitrogênio amoniacal total* 

Alumínio dissolvido 
Densidade de 
cianobactérias# 

Nitrogênio orgânio 

Arsênio total Dureza (Cálcio) Óleos e graxas 

Bário total Dureza (Magnésio) Oxigênio dissolvido – OD* 

Boro total Dureza total pH in loco* 

Cádmio total Escherichia coli* Potássio 

Cálcio 
Ensaio de toxicidade 

crônica# 
Selênio total 

Chumbo total Estreptococos fecais Sódio 

Cianeto livre Fenóis Sólidos dissolvidos* 

Cianotoxinas# Feoftina* Sólidos em suspensão* 

Cloreto total* Ferro dissolvido Sólidos totais* 

Clorofila a* Fósforo total* Substâncias tensoativas 

Cobre dissolvido 
Macroinvertebrados 

bentônicos# 
Sulfatos 

Coliformes 
termotolerantes* 

Magnésio total Sulfetos 

Coliformes totais* Manganês total Temperatuda da água* 

Condutividade elétrica in 
loco* 

Mercúrio total Temperatura do ar* 

Cor verdadeira Níquel total Turbidez* 

Cromo total Nitrato* Zinco total 

*Parâmetros comuns a todos os pontos nas campanhas intermediárias. 

#Parâmetros analisados apenas em pontos específicos. 

Fonte:(IGAM, 2010) 
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2.2 Microcontaminantes Orgânicos 

Rios e lagos estão sendo continuamente poluídos por lançamento de efluentes 

contendo poluentes orgânicos, por isso muitos esforços têm sido direcionados para a 

tomada de decisões qualitativas e quantitativas com base em dados de monitoramento 

da qualidade da água (ESPINOZA-QUIÑONES, 2011). Dentre os diversos compostos 

orgânicos que poluem os corpos hídricos estão os microcontaminantes orgânicos de 

preocupação emergente. Muitos destes compostos não são necessariamente novos 

produtos químicos e incluem poluentes que estão presentes há tempos no meio 

ambiente, mas cuja presença e importância só agora estão sendo avaliados. 

Os microcontaminantes de preocupação emergente são substâncias encontradas 

no meio ambiente em baixas concentrações, isto é, no ordem de nanogramas por litro 

(ng/L) a microgramas por litro (µg/L) (NÖDLER , 2010; YOON, 2010; KANDA, 2011; 

ZHANG, 2012). Mesmo presentes em baixas concentrações, a entrada contínua dos 

microcontaminantes no meio aquático pode conduzir à elevada exposição a longo prazo, 

que pode provocar efeitos adversos à saúde humana e animal (PETROVIĆ, 2005; 

ELLIS, 2006, GRAZIELI, 2011; RODIL, 2009; CÉSPEDES, 2004; TSUTSUMI, 2005; 

CONLEY, 2008). 

Segundo a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos da América 

(EPA USA) os microcontaminantes de preocupação emergente podem ser divididos em 

cinco classes (EPA, 2014): 

• os poluentes orgânicos persistentes, tais como éteres difenil 

polibromados (usados como retardadores de chama em plásticos) e outros 

contaminantes orgânicos, tais como ácidos orgânicos perfluorados; 

• fármacos e produtos higiene pessoal, incluindo uma variedade de 

fármacos de uso humano vendidos com prescrição médica ou de uso livre, bactericidas, 

protetores solares e fragrâncias; 

• fármacos de uso veterinário, tais como antimicrobianos, antibióticos, 

anti-fúngicos, promotores de crescimento e hormônios; 
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• compostos desreguladores endócrinos (EDC), incluindo hormônios 

naturais e sintéticos, pesticidas organoclorados e alquilfenóis; e 

• nanomateriais, como nanotubos de carbono e dióxido de titânio 

particulado em nano-escala. 

O avanço da urbanização associado à preocupação em proteger ou melhorar a 

saúde humana e dos animais provocou o crescimento nas quantidades produzidas destes 

microcontaminantes e, consequentemente, um aumento da quantidade inserida no meio 

ambiente (ELLIS, 2006; KUSTER , 2009). As principais fontes de entrada desses 

contaminantes no meio ambiente são via lançamento de esgotos domésticos e de 

efluentes de estações de tratamento de esgoto (ETEs) (SODRÉ, 2010; DI CARRO, 

2010; CÉSPEDES, 2006; AL-ODAINI, 2010; PAL, 2010; GARCIA-AC, 2009). Os 

tratamentos convencionais utilizados nas ETEs não são capazes de remover 

completamente esses e outros microcontaminantes (TRENHOLM, 2008; PAILLER, 

2009; CHANG, 2009). Os efluentes das ETEs contendo, possivelmente, estes 

microcontaminantes são lançados em rios e lagos (GROS, 2006; GOTTSCHALL, 

2012), contribuindo com o aporte de microcontaminantes no ambiente. Esta 

contaminação pode ser agravada pois em muitos países, como o Brasil, que lançam uma 

parcela significativa do esgoto bruto diretamente nos corpos d’água.  

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Brasil, em 

2008, apenas 66,2% do esgoto coletado tinha algum tratamento, sendo que em muitos 

municípios não há coleta de esgoto (IBGE, 2012). Outras fontes que contribuem para o 

aumento da concentração dos microcontaminantes no ambiente aquático são os 

processos industrias (GRAZIELI, 2011), assim como seus efluentes (LAPWORTH, 

2012), escoamento agrícola (KUSTER, 2009; BOYD, 2004), lixiviados de aterros 

sanitários (AL-ODAINI, 2010) e de lagoas de armazenamento (KANDA, 2011). 

Muitos estudos para quantificar e determinar a toxicidade desses 

microcontaminantes vem sendo desenvolvidos. Muitos destes compostos e seus 

metabólitos não são regulamentados pela legislação ambiental (AL-ODAINI, 2010). 

Organizações internacionais, como EPA nos Estados Unidos da América e a União 

Europeia, identificaram uma lista de poluentes prioritários (formada por compostos 
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orgânicos e inorgânicos) e desenvolveram critérios de qualidade da água para eles. Nos 

EUA, a lista é composta por 127 substâncias consideradas poluentes prioritários (EPA, 

2014). Já a União Europeia, propõe uma lista contendo 33 substâncias prioritárias, 

sendo 13 delas consideradas perigosas. Entretanto, uma atualização da Diretiva 

2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, proposta em 2011, prevê a 

inclusão de mais 15 substâncias que incluem produtos químicos industriais, assim como 

substâncias utilizadas em produtos biocidas, fármacos e produtos fitofarmacêuticos 

(EU, 2008). Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um 

documento abordando a presença de fármacos em água potável, além de procedimentos 

mínimos e orientações específicas sobre os mesmos para garantir a qualidade da água 

potável (WHO, 2012). 

No Brasil, se comparado com EUA e União Europeia, há poucos estudos que 

abordam a presença de microcontaminantes em águas superficiais, em águas 

subterrâneas e em efluentes sanitários, bem como seu destino durante os tratamentos de 

água e de esgoto (KUSTER, 2009; SODRÉ, 2010; MOREIRA, D., 2009; LEITE, 2010; 

MOREIRA, M., 2011). Várias instituições brasileiras, assim como instituições do 

mundo todo, têm tomado consciência do problema, contudo, ainda não existe legislação 

que identifique quais poluentes devem ser monitorados ou que regulamente as 

concentrações dos mesmos em águas nacionais. 

2.2.1 Compostos Desreguladores Endócrinos (EDC) 

Entre os microcontaminantes emergentes um grupo de substâncias químicas 

presentes no meio ambiente merece maior atenção. Este grupo, em especial, é 

conhecido como Compostos Desreguladores Endócrinos (EDC), pois são capazes de 

interferir no funcionamento normal do sistema endócrino de humanos e de animais, 

mesmo em baixas concentrações (ng/L a µg/L) (DI CARRO, 2010). 

Vários conceitos foram propostos para a definição de um composto como 

desregulador endócrino, entretanto, todas concordam de que se tratam de substâncias 

químicas ou misturas que alteram uma ou mais funções do sistema endócrino, bem com 

sua estrutura, causando efeitos adversos a um organismo e/ou a sua descendência. Os 

EDC podem ser divididos em dois grandes grupos: substâncias de origem 
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antropogênica, denominadas de xenoestrogênios; ou de origem biogênica. Os 

xenoestrogênios podem ser representados pelos hormônios sintéticos de medicamentos 

contraceptivos ou utilizados na pecuária animal ou, ainda, substâncias produzidas para 

uso na indústria ou na agricultura, como os agrotóxicos (atrazina, lindano, clordano, 

dieldrin, hexaclorobenzeno, etc.), bifenilas policloradas, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, surfactantes não iônicos (alquilfenóis), ftalatos, dioxinas e furanos. As 

substâncias biogênicas são subdivididas em estrogênios, presentes no metabolismo 

humano e animal (progesterona, testosterona entre outros); e em fitoestrogênios, 

presentes no metabolismo das plantas (TSUTSUMI, 2005; DI CARRO, 2010; 

GHISELLI, 2007). 

Os EDC incluem um grande número de compostos de diferentes classes (bem 

como seus metabólitos e produtos de sua transformação), como fármacos, produtos de 

higiene pessoal, produtos veterinários, pesticidas, produtos e sub-produtos industriais, 

aditivos de alimentos e algumas espécies de organometálicos (LAPWORTH, 2012; 

LEE, 2005; ZWIENER, 2004). Alguns compostos orgânicos persistentes podem ter 

atividade endócrina, a exemplo de pesticidas organoclorados que tiveram a venda 

proibida ou não são mais produzidos, porém ainda podem ser encontrados no meio 

ambiente, devido à bioacumulação e à baixa biodegradabilidade. 

A exposição aos EDC pode ocorrer sob diferentes formas, através do contato 

direto no local de trabalho ou em casa, ou indireto através do consumo de água e 

alimentos. Para os seres humanos a mais importante fonte de contaminação dos 

desreguladores endócrinos é a alimentação, uma vez que muitas destas substâncias são 

utilizadas durante a produção de alimentos industrializados e/ou no processo de 

embalagem dos mesmos, ou ainda através da ingestão de água potável contaminada, 

pois várias destas substâncias não são totalmente destruídas ou degradadas durante o 

processo empregado nas estações de tratamento, tanto de água como de esgoto 

(GHISELLI, 2007). 

2.2.1.1 Mecanismo de ação dos EDC 

A preocupação, devido à presença dos EDC no meio ambiente, deve-se ao fato 

que estes compostos são conhecidos por terem efeitos biológicos (PAL, 2010). Estes 
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compostos interferem no sistema endócrino de seres humanos e animais imitando os 

hormônios ou bloqueando sua ação (CARABIAS-MARTÍNEZ, 2004; SODRÉ, 2009; 

CHANG, 2009). 

Um receptor hormonal possui elevada sensibilidade e afinidade por um 

hormônio específico produzido no organismo. Por isso cada hormônio ao se ligar a seu 

respectivo receptor, gera um efeito, produzindo uma resposta específica. Entretanto, os 

receptores hormonais também podem se ligar a outras substâncias químicas, explicando 

porquê determinados desreguladores endócrinos presentes no organismo, mesmo em 

baixíssimas concentrações, são capazes de gerar um efeito provocando, 

consequentemente, uma resposta (GHISELLI, 2007). 

A ação natural do hormônio é de se ligar a um receptor específico produzindo 

uma resposta natural (Figura 2a). Um EDC pode afetar esse mecanismo diretamente se 

ligando ao receptor hormonal, imitando assim a ação do hormônio e gerando uma falsa 

resposta, fenômeno conhecido como efeito agonista (Figura 2b). Outra interferência que 

pode ocorrer é o bloqueio do receptor hormonal pelos EDC impedindo que ocorra a 

ligação entre o receptor e o hormônio. A este processo dá-se o nome de efeito 

antagonista (Figura 2c) (GHISELLI, 2007). 

Figura 2: Disfunções endócrinas: a) resposta natural; b) efeito agonista; c)efeito 
antagonista. 

 

Fonte: (GHISELLI, 2007). 

Em suma, os interferentes endócrinos podem atuar no funcionamento do sistema 

endócrino pelo menos de três formas possíveis: imitando a ação de um hormônio 
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produzido naturalmente pelo organismo, como o estrogênio ou a testosterona, 

desencadeando deste modo reações químicas semelhantes no corpo; bloqueando os 

receptores nas células que recebem os hormônios, impedindo assim a ação dos 

hormônios naturais; ou afetando a síntese, o transporte, o metabolismo e a excreção dos 

hormônios, alterando as concentrações dos hormônios naturais (GHISELLI, 2007). 

2.2.1.2 Efeitos dos EDC em humanos 

A vinculação de doenças como conseqüências da exposição aos EDC surgiu 

depois de importantes estudos, tais como, o aparecimento de câncer no sistema 

reprodutivo de filhas de mulheres que usaram dietilestilbestrol na gravidez (BIRKETT, 

2003) e o relato, na Dinamarca,do declínio da qualidade do sêmen e da fertilidade de 

homens durante, aproximadamente, 50 anos (CARLSEN, 1992). 

Além do mais, por serem lipofílicos e resistentes à biodegradação, os EDC 

permanecem na cadeia alimentar sendo transportados à grandes distâncias a partir do 

seu local de origem até regiões onde nunca foram usados, fazendo com que a população 

seja exposta aos resíduos que contaminam a água e os alimentos (MARQUES-PINTO, 

2013; ALVES, 2007). 

Hoje em dia ainda existe falta de conhecimento sobre riscos a longo prazo que a 

presença de uma variedade de EDC podem representar para organismos e para a saúde 

humana (CONLEY, 2008; RODIL, 2009). Muitos estudos, no entanto, têm relatado 

aumento da incidência de câncer de mama, ovário, vagina, testículos e próstata (LEE, 

2005), redução da quantidade de esperma e infertilidade (BILA, 2007), abortos 

espontâneos e distúrbios metabólicos (GRAZIELI, 2011). 

Os EDC estão relacionados também com disfunções no desenvolvimento 

cerebral, principalmente em lactentes e crianças, pois as crianças possuem o cérebro 

mais sensível as neurotoxicinas ambientais do que os adultos (MIODOVNIK, 2011). 

Muitas das substâncias químicas desreguladoras endócrinas são transplacentárias, ou 

seja, conseguem ultrapassar a barreira protetora da placenta durante a gestação e atingir 

o feto (FERREIRA, 2008). 
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A preocupação inicial com os EDC foi em relação à interferência no sistema 

endócrino, causando muitos efeitos adversos no sistema reprodutivo. Contudo, avanços 

nas pesquisas tem demonstrado que também há relação entre a exposição aos EDC com 

o desenvolvimento da obesidade. Atualmente, muitos pesquisadores estão focados em 

descobrir quais substâncias químicas estão associadas com a obesidade, bem como os 

mecanismos celulares pelos quais eles podem agir (NEWBOLD, 2008). 

2.2.1.3 Efeitos dos EDC em animais 

Os efeitos fisiológicos adversos provocados pelos EDC são mais significativos 

em espécies animais para as quais a relação causa/efeito é mais evidente devido ao 

maior contato com águas contaminadas (GHISELLI, 2007). Estudos acerca de tais 

efeitos iniciaram após observação de anomalias no sistema reprodutivo de jacarés que 

habitavam um lago na Flórida contaminado com o pesticida diclorodifeniltricloroetano 

(GUILLETTE, 1996). 

Nas espécies animais os efeitos mais citados são: feminização de peixes machos, 

transposição de sexo, diminuição da eclosão de ovos de pássaros, peixes e tartarugas e 

alteração no sistema imunológico e reprodutivo de mamíferos marinhos e aves. Em 

alguns casos, esses efeitos podem levar ao declínio da população, pois os EDC 

provocam alterações no sistema endócrino do organismo, de sua descendência e de sua 

subpopulação (LEE, 2005, BILA, 2007).  

2.2.1.4 Substâncias classificadas como EDC 

Uma vasta gama de substâncias químicas são considerados compostos 

desreguladores endócrinos e apresentam características físico-químicas distintas. A 

Tabela 2 apresenta algumas substâncias classificadas ou suspeitas de serem 

desreguladores endócrinas e suas classes. 
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Tabela 2: Substâncias químicas classificadas como EDC. (continua) 

Ftalatos Pesticidas 

dietil ftalato (DEP) Inseticida Fungicidas 

di-iso-butil ftalato (DIBP) 
DDT (2,2 bis-p-clorofenil-

1,1,1-tricloroetano) 
vinclozolina 

di-n-butil ftalato (DBP) 
DDE (2,2 bis-p-clorofenil-

1,1-dicloroetileno) 
carbendazina 

butilbenzil ftalato (BBP) deltametrin penconazol 

diciclohexilo ftalato (DCHP) carbofurano procloraz 

di-2-(2-etil-hexil) ftalato (DEHP) 
 

propiconazol 

di-n-octil ftalato (DOP) Herbicidas epoxinazol 

di-isooctil ftalato (DIOP) atrazina procimidona 

di-iso-nonil ftalato (DINP) linuron tridemorfos 

di-iso-decil ftalato (DIDP) Pesticidas organoclorados 

Alquilfenóis Lindano (1,2,3,4,5,6-hexacloroexano) 

Nonilfenol 

Nonilfenol etoxilado 
Compostos orgânicos de estanho 

Octilfenol 

Octilfenol etoxilado 
Tributilestanho (TBT) 

Organoclorados Trifenilestanho (TPT) 

dibenzo-p-dioxina Parabenos 

TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-

p-dioxina) 

benzilparabeno                 isobutilparabeno 

butilparabeno                  n-propilparabeno 

etilparabeno                     metilparabeno 

TCDF (2,3,7,8-

tetraclorodibenzofurano) 

Bisfenol 

Bisfenol A (BPA) 
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Tabela 2: Substâncias químicas classificadas como EDC. (conclusão) 

Policlorados de bifenilas Retardantes de chama bromado 

2,4,4’-triclorobifenil Polibromobifenila( PPB) 

2,2’,5,5’-tetraclorobifenol 2,2’,4,4’-tetrabromodifenil éter 

2,2’,4,5,5’-pentaclorobifenil 2,2’,4,4’,5-pentabromodifenil éter 

2,3,4,4’,5-hexaclorobifenil 2,2’,4,4’,6-pentabromodifenil éter 

2,2’3,4,4’,5- hexaclorobifenil 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodifenil éter 

2,2’,4,4’,5,5’-hexaclorobifenil 2,2’,4,4’,5,6-hexabromodifenil éter 

2,2’,3,4,4’,5,5’-heptaclorobifenil 
2,2’,3,4,4’,5,6-heptabromodifenil 

éter 

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 
octabromodifenil éter (BDE octa) 

NaftalinaBenzo[a]antraceno 
decabromociclodifenil éter (BDE 

209) 

AcenaftilenoCriseno hexabromociclododecano (HBCD) 

AcenaftenoBenzo[b]fluoranteno tetrabromobisfenol A (TBBA) 

FluorenoBenzo[k]fluoranteno Fitoestrogênios 

FenantrenoBenzo[a]pireno Isoflavona: daidzeína e genisteína 

AntracenoIndeno[123-cd] pireno Lignanas: metaresinol e enterodiol 

FluorantenoDibenzo[ah]antraceno Estrogênios naturais 

PirenoBenzo[ghi]perileno estrona (E1) 

Metais pesados 17β-estradiol (E2) 

Cádmio 
Agentes terapêuticos e 

farmacêuticos 

Mercúrio 
Dietilestilbestrol (DES) 

17α-etinilestradiol (EE2) 
Chumbo 

Zinco 

Fonte:Adaptado de BILA, 2007. 
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Dentre esta vasta lista de substâncias, algumas foram selecionadas para o 

presente trabalho e estão melhor caracterizadas abaixo. 

Bisfenol A (BPA) 

O bisfenol A é um monômero amplamente utilizado na fabricação de resinas de 

policarbonato e epoxi e está presente no revestimento de recipientes de alimentos e 

bebidas, bem como em materiais usados por dentistas, adesivos, retardante de chama, 

entre outras aplicações (FOX, 2011; VOUTSA, 2006). A exposição ao BPA pode, 

portanto, ocorrer por diversas vias, como água potável e alimentos contaminados, ou até 

mesmo em procedimentos odontológicos (DOERGE, 2011). 

Estudos relatam que a exposição ao BPA acelerou a puberdade de ratos fêmeas, 

além de redução significativa do ganho de peso corporal no tratamento por ingestão de 

alimentos com doses de 4 ou 5 mg/dia durante 15 dias. O BPA foi detectado no sangue, 

cérebro e, principalmente, nos tecidos adiposos dos animais tratados (NUNEZ, 2001). 

O BPA tem sido relatado por ter efeito estrogênico e antiandrogênico, 

provocando em roedores expostos a este EDC durante os períodos pré-natal ou perinatal 

resultados adversos, como redução dos níveis de testosterona, na contagem de 

espermatozóides (MENDIOLA,2010) e no tamanho do órgão reprodutor de ratos 

machos (MARAGOU, 2006). 

Em seres humanos, estudos associam a exposição ao BPA com doenças 

cardiovasculares, diabetes, distúrbios metabólicos, alterações no sistema imunológico e 

aumento de células cancerígenas (LU, 2013). Estudos indicaram a presença de BPA na 

urina humana, no fluido amniótico, no tecido da placenta e no leite materno, sugerindo 

que o feto também está exposto a este EDC (KUNZ, 2011). 

4-nonilfenol (4NF) 

O 4-nonilfenol é uma das subtâncias usadas na fabricação de agentes tensoativos 

não iônicos de alquifenóis polietoxilados, que estão entre as classes de surfactantes mais 

utilizados (VOUTSA, 2006). Além dessa aplicação, este composto é empregado como 

agente de limpeza, estabilizador na produção de plásticos, monômero na produção de 
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resinas fenólicas e faz parte da preparação de fungicidas e lubrificantes (CALIMAN, 

2009). Assim como o BPA, o 4NF tem sido associado com o desenvolvimento da 

obesidade, diabetes e efeitos sobre o sistema nervoso central (GEENS, 2012). 

4-octilfenol (4OF) 

O 4-octilfenol é produto da biodegradação de surfactantes alquilfenóis 

etoxilados, que são largamente utilizados como emulsificantes, lubrificantes, 

intermediários para resinas e fungicidas. Sendo assim, o 4OF é encontrado em amostras 

ambientais, tais como, água potável, esgoto sanitário, rios e biota (LUO, 2010). 

Estudos relatam a presença de 4OF na urina, no sangue do cordão umbilical, 

leite materno e no tecido adiposo de humanos. Entretanto, diferente do BPA, poucas 

pesquisas são feitas para avaliar os níveis de toxicidade em relação à exposição 

ambiental a este EDC (ASIMAKOPOULOS, 2012). 

17β-estradiol (E2) 

O estrogênio mais potente e abundante de ocorrência natural nos seres humanos 

é o 17β-estradiol, responsável pelas características sexuais femininas secundárias, pela 

menstruação e agem no controle da ovulação. Além disso, também é responsável pela 

manutenção dos tecidos do organismo, garantindo a elasticidade da pele e dos vasos 

sanguíneos e a reconstituição óssea, entre outras funções. Este hormônio é 

biotransformado no fígado a estrona e estriol, sendo este último subproduto o principal 

eliminado na urina e nas fezes. O E2 também é utilizado na terapia de reposição 

hormonal durante menopausa, pois apresenta inúmeras vantagens, como controle dos 

sintomas vasomotores, aumento da lubrificação vaginal e da libido feminina 

(GOODMAN, 2005). 

Devido ao uso do estradiol para tratamentos hormonais há a preocupação quanto 

a sua ocorrência no meio ambiente. E2 é comumente detectado em esgoto sanitário e em 

efluentes de ETEs (STUART, 2012). Eles são excretados na urina por mulheres, fêmeas 

de animais e, em menor quantidade, por homens na forma de conjugados polares 

inativos, assim como pelas fezes (na forma livre), apresentando variações com relação à 

solubilidade em água, taxa de excreção e catabolismo biológico (SOUZA, 2011). 
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Segundo Alves et al. (2007), o estradiol possui, comprovadamente, efeitos 

biológicos em crianças pré-púberes mesmo quando presente em concentrações muito 

pequenas e não detectáveis pelos métodos tradicionais. Portanto, fontes exógenas de 

estrógenos podem levar a alterações puberais e reprodutivas em crianças. 

Estrona (E1) 

A estrona é um estrogênio natural indicado na terapia de reposição hormonal 

para sintomas de deficiência estrogênica nos períodos pré e pós-menopausa. Também é 

indicado para prevenir a osteoporose na pós-menopausa em mulheres para as quais não 

são apropriados outros medicamentos. É um dos subprodutos formados do metabolismo 

do estradiol, sendo também convertida por hidratação a estriol. Sendo assim, a estrona 

está presente na urina de mulheres grávidas assim como de alguns animais, além de ser 

encontrada na placenta humana, na urina de touros e cavalos e até em algumas plantas 

(GOODMAN, 2005).  

17α-etinilestradiol (EE2) 

O 17α-etinilestradiol é um estrogênio sintético usado em pílulas 

anticoncepcionais, em terapias de reposição hormonal para controle da menopausa e em 

mulheres em pós-menopausa (BILA, 2007). É utilizado no tratamento de alguns tipos 

de carcinomas (metastático mamário feminino e prostático avançado), hipogonadismo 

feminino, falência ovariana primária e síndrome de Turner (condição genética na qual a 

mulher não tem o par normal de dois cromossomos X) (PubChem, 2012). O EE2 

também é excretado pelas mulheres que fazem uso de tal medicamento contaminando o 

esgoto doméstico.  

Devido à existência de um grupo metil adicional em sua estrutura em relação ao 

E2, o EE2 possui maior potencial estrogênico e também se torna mais resistente ao 

metabolismo fazendo com que grande parte do que é consumido chegue inalterado à 

rede de esgoto. Como os tratamentos de esgoto convencionais são insuficientes frente à 

degradação/remoção desse composto, grande parte é lançada aos corpos d’água, 

chegando intactos ao meio ambiente. Por sua vez, ele sofre pequena biodegradação 
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sendo capaz de exercer seu efeito estrogênico nos organismos aquáticos, bem como na 

população que consome essa água (ANDREWS, 2012, TOMŠÍKOVÁ, 2012).  

Estriol (E3) 

O estriol é um estrogênio natural, altamente sintetizado durante a gravidez e 

pode ser originado pelo metabolismo do estradiol e da estrona sendo menos ativo que 

estes (RAIMUNDO, 2007). É amplamente utilizado na reposição hormonal durante a 

menopausa uma vez que o estriol induz a normalização do epitélio vaginal, cervical e 

uretral, ajudando a restaurar a microflora normal e o pH fisiológico da vagina. Além 

disso, aumenta a resistência das células à inflamação e infecção (VOOJIS, 1995).  

A Tabela 3 abaixo apresenta uma estimativa das quantidades diárias excretadas 

por humanos dos estrogênios naturais 17β-estradiol, estrona, estriol e a quantidade de 

17α-etinilestradiol nas pílulas orais contraceptivas. 

Tabela 3: Excreção diária (µg) per capita de estrogênios por humanos. 

 E2 E1 EE2 E3 

Homens 1,6 3,9 - 1,5 

Mulheres na menopausa 2,3 4,0 - 4,8 

Mulheres mestruando 3,5 8,0 - 1,0 

Mulheres grávidas 259 600 - 6000 

Pílulas orais contraceptivas - - 35 - 

Fonte: BILA, 2007 

Os efeitos dos desreguladores endócrinos no meio ambiente não dependem 

somente das suas concentrações no ambiente, mas também de outros fatores, tais como, 

lipofilicidade, persistência, bioacumulação, tempo de exposição, mecanismos de 

biotransformação e de excreção. Algumas substâncias presentes no meio ambiente 

sofrem biotransformação, resultando em metabólitos ou subprodutos igualmente ou até 

mais danosos que os compostos originais (BILA, 2007). A Tabela 4 apresenta as 
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estruturas químicas e as propriedades físico-químicas dos perturbadores endócrinos 

estudados neste trabalho. 

Tabela 4: Características físico-químicas dos perturbadores endócrinos estudados neste 
trabalho. 

Perturbador 
endócrino 

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Log 

KOW
1,2,3 

pKa1,2,3 
Solubilidade 
em Água 
(mg/L)1,2,3 

Estrona C18H22O2 

 

3,13 10,33 30 

17β-estradiol C18H24O2 

 

4,01 10,33 3,6 

Estriol C18H24O3 

 

2,45 10,33 1,19 x 102 

17α-etiniestradiol C20H24O2 

 

3,67 10,33 1,16 x 102 

4-nonilfenol C15H24O 
 

5,76 4,53 7 

4-octilfenol C14H22O 
 

5,66 10,31 3,1 

Bisfenol A C15H16O2 
 

3,32 10,2 120 

Nota:Kow: Coeficiente de Partição octanol/água. 

1Drug Bank; 2PubChem; 3Chemspider 

É evidente que os perturbadores endócrinos são capazes de provocar uma 

variedade de efeitos adversos. Portanto, o monitoramento destes compostos nas 
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matrizes ambientais é de suma importância, visto que a exposição ambiental aos 

mesmos está intimamente relacionada aos seus efeitos, muitos desses ainda pouco 

estudados ou até mesmo desconhecidos. 

2.2.2 Fármacos 

Fármacos e produtos de higiene pessoal (PPCP) constituem um grupo de 

compostos que incluem medicamentos e seus metabólitos, fragrâncias, desinfetantes, 

protetores solar e outros produtos de higiene pessoal (BRAUSCH, 2011). Ao contrário 

da maioria dos fármacos, que são destinados a uso interno, produtos de higiene pessoal 

são de uso externo no corpo humano e, portanto, não estão sujeitos a alterações 

metabólicas, entrando no ambiente de forma inalterada (TERNES, 2004). A indústria 

farmacêutica utiliza a designação ingredientes farmacêuticos ativos para descrever 

produtos que são farmacologicamente ativos, resistentes à degradação, altamente 

persistentes no meio aquoso, potencialmente capazes de produzir efeitos adversos em 

organismos aquáticos e ter um impacto sobre a saúde humana (RIVERA-UTRILLA, 

2013; ZHAO, J. 2008).  

Segundo Rivera-Utrilla et all. (2013), pode-se diferenciar os produtos 

farmacêuticos dos contaminantes químicos industriais convencionais de acordo com as 

seguintes características:  

I. podem ser formadas por moléculas grandes e quimicamente complexas, 

que variam amplamente em peso molecular, estrutura, funcionalidade e forma; 

II. o grau de ionização e as suas propriedades dependem do pH do meio, são 

moléculas polares e alguns deles são moderadamente solúveis em água; 

III. produtos farmacêuticos, tais como eritromicina, ciclofosfamida, 

naproxeno e sulfametoxazol podem persistir no ambiente por mais de um ano, e outros, 

como por exemplo o ácido clofíbrico, pode persistir durante vários anos; 

IV. após a sua administração, as moléculas são absorvidas, distribuídas e 

sujeita às reações metabólicas que podem modificar as suas estruturas químicas. 
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As principais rotas de produtos farmacêuticos para o meio ambiente são via 

excreção humana e animal, descarte dos produtos não utilizados ou que com prazo de 

validade expirado e via o uso extensivo em atividades agropecuárias. Na criação de 

gado, produtos farmacêuticos podem, indiretamente, entrar no ambiente através da 

aplicação de esterco como fertilizantes e pode chegar aos seres humanos através da 

cadeia alimentar. Já os fármacos utilizados na piscicultura são lançados diretamente em 

águas superficiais (STUART, 2012; GONZÁLEZ, 2012).  

Estudos demonstram que as estações de tratamento de água (ETAs) 

convencionais são insuficientes para remover alguns compostos orgânicos devido à sua 

estrutura molecular complexa e baixas concentrações na água (LIMA, 2013). Em 

algumas estações, a porcentagem de composto orgânicos eliminados pode ser menor do 

que 10% (RIVERA-UTRILLA, 2013). Produtos farmacêuticos podem interferir nos 

sistemas de tratamento de esgoto e de água residuárias que utilizam microrganismos em 

alguma etapa do tratamento por serem farmacologicamente ativos (BAKER, 2011).  

Os efeitos à saúde humana provocados pela ingestão de água potável ou 

alimentos contendo fármacos ainda não estão completamente elucidados. Pouco se sabe 

sobre os possíveis efeitos associados à ingestão em longo prazo desses compostos ou 

das misturas destes, situação em que se encontram no meio ambiente. Além disso, há a 

possibillidade de haver efeitos sinérgicos causados pela mistura complexa de fármacos 

ou de fármacos com outras substâcias (RIVERA-UTRILLA, 2013). 

Sendo assim, vários pesquisadores estão investigando as melhores condições 

operacionais na eficiência de remoção de produtos farmacêuticos em águas residuais de 

modo a minimizar a sua liberação para os sistemas terrestres e aquáticos. Além disso, as 

avaliações de riscos e monitoramento ambiental estão sendo realizados a fim de obter 

informações suficientes que permitam regulação de produtos farmacêuticos e de higiene 

pessoal (CELIZ, 2009). 

Antibióticos 

São designados como antibióticos, diversas substâncias com uma ampla gama de 

propriedades físico-químicas e estruturais, sendo esta classe de fármacos uma das mais 
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importante e amplamente utilizados (CHEN, 2013). No sentido mais estrito, antibióticos 

são substâncias produzidas por diversas espécies de microrganismos (bactérias, fungos, 

actinomicetos), que suprimem o crescimento de outros microrganismos. O uso comum 

frequentemente estende o termo antibiótico para incluir agentes antimicrobianos 

sintéticos, como as sulfonamidas e as quinolonas (GOODMAN, 2005). 

A presença de compostos biologicamente ativos, tais como antibióticos, em 

compartimentos aquáticos podem levar a seleção cepas de microorganismos 

patogênicos (KASPRZYK-HORDERN, 2007; PETROVIĆ, 2005; GROS, 2006; 

GARCIA-AC, 2009; LIU, 2013). Isto acontece devido à exposição prolongada a baixas 

concentrações de antibióticos o que leva à proliferação seletiva de bactérias resistentes, 

podendo transferir os genes de resistência a outras espécies de bactérias por mutação ou 

seleção (VELICU, 2009). Gil e Mathias (2005) relatam que, ao menos, 55% de todos os 

microrganismos apresentam resistência a pelo menos um antibiótico. 

Mundialmente, estima-se que o consumo de antibióticos seja de 100.000 a 

200.000 toneladas por ano, sendo que, aproximadamente, 50% é usado em aplicações 

veterinárias e/ou agrícolas (BARTELT-HUNT, 2011). 

Anti-inflamatórios 

Os anti-inflamatórios não esteroidais constituem um grupo heterogêneo de 

compostos de um ou mais anéis aromáticos ligados a um grupamento ácido funcional. 

São ácidos orgânicos fracos que atuam, principalmente, nos tecidos inflamados e se 

ligam à albumina plasmática. Essencialmente, todos são convertidos em metabólitos 

inativos pelo fígado e são excretados pela urina. No entanto, outros também têm 

excreção biliar (CHAHADE, 2008).  

O paracetamol (N-acetil-p-aminofenol, acetaminofeno) é um anti-inflamatório 

muito fraco, porém eficaz como antipirético (diminuição da febre) e analgésico 

(diminuição da dor de causas inflamatórias), que são outros dois efeitos principais de 

anti-inflamatórios (GOODMAN, 2005). 

Antivirais 
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O número de agentes antivirais aumentou extraordinariamente no decorrer dos 

últimos anos, em grande parte como resposta à infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Para serem eficazes, estes fármacos devem inibir eventos específicos da 

replicação do vírus ou, preferencialemente, a síntese de ácidos nucléicos ou de proteínas 

dirigidas pelo vírus, e não aquela dirigida pela célula hospedeira (GOODMAN, 2005). 

Antilipêmicos 

Drogas antilipêmicas são usadas para reduzir a quantidade de lipídio no sangue 

(triglicérides e colesterol). Os lipídios são insolúveis no sangue e se ligam à proteínas 

para se tornarem solúveis. O problema de ter lipoproteínas em excesso no sangue é a 

relação entre o colesterol e doenças ateroscleróticas, pois quanto maior a taxa de 

colesterol maior a chance de ter doenças, tais como, acidente vascular cerebral, derrame, 

infarto e doenças cardíacas (GOODMAN, 2005). 

Antihipertensivos 

Os antihipertensivos são uma classe de fármacos utilizados no tratamento da 

hipertensão que é definida como pressão arterial maior ou igual à 140/90. A atuação dos 

medicamentos na pressão arterial ocorre por seus efeitos sob a resistência periférica e/ou 

débito cardíaco. Isso pode ser feito por aqueles que inibem a contrabilidade do 

miocárdio ou que reduzem a pressão do ventrículo do coração (GOODMAN, 2005). 

Antiulcerosos 

Antiulceroso é a definição que se aplica a todos os medicamentos ou fármacos 

que atuam de forma a curar ou facilitar a cicatrização de uma úlcera, ou qualquer 

inflamação ou ferida na mucosa do trato gastrointestinal (GOODMAN, 2005). 

Antifúngicos 

Os fármacos antifúngicos são agentes que previnem ou inibem a proliferação dos 

fungos. As infecções fúngicas são divididas em sistêmicas, que afetam os tecidos e 

órgãos internos, e superficiais, que afetam a pele, a unha, o couro cabeludo ou as 

mucosas (GOODMAN, 2005).  
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Antihiperglicêmicos 

Os antihiperglicêmicos diminuem a glicemia através da redução da produção de 

glicose pelo fígado, evitando que seja liberada mais insulina. Um fármaco desta classe é 

a metformina e a principal indicação para seu uso é o diabetes mellitus tipo 2, 

principalmente em pessoas obesas e quando acompanhado de resistência à insulina. 

Além disso, a metformina melhora o controle glicêmico, melhorando a sensibilidade à 

insulina e diminuição da absorção intestinal de glicose (GOODMAN, 2005). 

Antihistamínicos 

Os fármacos antihistamínicos, também chamados antagonistas de histamina, são 

popularmente conhecidos como antialérgicos. Estes fármacos inibem a ação da 

histamina, bloqueando a sua ligação aos receptores de histamina. Dentre os indicadores 

de histamina está a prometazina, que exibe efeitos sedatives proeminentes, é utilizada 

principalmente por seus efeitos antieméticos, isto é, alívio dos sintomas relacionados 

com os enjoos, as náuseas e os vômitos (GOODMAN, 2005). 

Estimulantes 

A cafeína é um alcalóide que estimula o sistema nervoso central e ocorre em 

mais de 60 espécies de plantas, como semestes de café e de cacau e em árvores e folhas 

de cola e de chás. É um constituinte de uma variedade de bebidas (café, chá, 

refrigerantes à base de cola, energéticos) e de numerosos produtos alimentícios 

(chocolate, sorvetes e doces de café, sobremesas lácteas). O consumo médio global de 

cafeína é de cerca de 70 mg por pessoa por dia, mas varia em diferentes países 

(BUERGE, 2003). 

Na indústria farmacêutica, a cafeína é utilizada para reforçar o efeito de certos 

analgésicos, como, por exemplo, a Neosaldina®. Este composto é um estimulante 

cardíaco, cerebral e respiratório, além de ser diurético. Estretanto, o consumo em 

excesso pode causar ansiedade, palpitações, tremores e taquicardia (BUERGE, 2003). 

A presença de cafeína em águas superficiais ou subterrâneas é a prova de que 

águas estão sendo contaminadas por esgoto, pois a cafeína não é consumida por animais 
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e nem está presente em fertilizantes. Além da excreção humana, uma quantidade 

suplementar de cafeína pode ser introduzida no ambiente através da lavagem dos 

utensílios domésticos e descarte de bebidas e alimentos, que alcançam os recursos 

hídricos (HILLEBRAND, 2012). 

Devido à onipresença em esgoto, águas superficiais e residuais, a cafeína tem 

sido considerada como marcador de contaminação antropogênica (DANESHVAR, 

2012). Um bom marcador químico, deve ter consumo regular e constante e as 

quantidades contidas nas águas residuais deve ser suficiente para permitir a 

quantificação analítica após a diluição no ambiente (HILLEBRAND, 2012). A cafeína é 

degradada lentamente no ambiente, com tempo de meia-vida estimado entre três dias a 

três meses (SAUVÉ, 2012). Porém, em regiões que apresentam extensa produção de 

café, como o estado de Minas Gerais, deve-se ter cautela quanto o uso da cafeína como 

marcador de contaminação antropogênica (BUERGE, 2003). 

A Tabela 5 contém as estruturas químicas e outras informações a cerca dos 

fármacos estudados no presente trabalho. 

  



 

Tabela 5: Informações e características físico-químicas 

Classe Fármaco 
Molecular

Antihipertensivo Atenolol C

Antibiótico 

Azitromicina C

Ciprofloxacino C
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químicas dos fármacos estudados neste trabalho. (continua) 

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Log 

KOW
1,2,3 

pKa

C14H22N2O3 

 

-0,03 

C38H72N2O12 

 

4,02 

C17H18FN3O3 

 

0,28 

pKa1,2,3 
Solubilidade em 
Água (mg/L) 1,2,3 

9,6 685,2 

8,74 7,09 

6,09 3,0 x 104 



 

Tabela 5: Informações e características físico-químicas 

Classe Fármaco 

Antibiótico 

Sulfametoxazol C

Trimetropina C

Norfloxacino C

Linezolida C
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químicas dos fármacos estudados neste trabalho. (continua) 

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Log 

KOW
1,2,3 

C10H11N3O3S 

 

0,89 

C14H18N4O3 

 

0,91 

C16H18FN3O3 

 

-0,31 

C16H20FN3O4 

 

1,26 

pKa1,2,3 
Solubilidade em 
Água (mg/L) 1,2,3 

6,16 610 

7,12 400 

5,77 1,779 x 105 

14,45 613,5 



 

 Tabela 5: Informações e características físico

Classe Fármaco 
Molecular

Antibiótico Levofloxacino C

Anti-inflamatório 

Paracetamol 

Diclofenaco C14

Ibuprofeno 

Naproxeno 
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Informações e características físico-químicas dos fármacos estudados neste trabalho. (continua) 

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Log 

KOW
1,2,3 

pKa

C18H20FN3O4 

 

-2,00 

C8H9NO2 

 

0,46 

14H11Cl2NO2 

 

4,51 

C13H18O2 

 

3,97 

C14H14O3 

 

3,18 

 

pKa1,2,3 
Solubilidade em 
Água (mg/L) 1,2,3 

5,45 6,762 x 105 

9,38 3,0 x 104 

4,15 2,37 

4,91 21 

4,15 15,90 



 

Tabela 5: Informações e características físico-químicas 

Classe Fármaco 
Molecular

Antilipêmico 

Bezafibrato C

Genfibrozila 

Antifúngico 

Miconazol C18

Fluconazol C

Antiulceroso 

 
Cimetidina C

45 

 

químicas dos fármacos estudados neste trabalho. (continua) 

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Log 

KOW
1,2,3 

pKa

C19H20ClNO4 

 

3,97 

C15H22O3 

 

3,4 

18H14Cl4N2O 

 

6,1 

C13H12F2N6O 

 

0,25 

C10H16N6S 

 

0,40 

pKa1,2,3 
Solubilidade em 
Água (mg/L) 1,2,3 

3,83 1,20 

4,42 4,90 

6,77 0,76 

12,71 335,5 

6,8 9,4 x 103 



 

 Tabela 5: Informações e características físico

Classe Fármaco 
Molecular

Antiulceroso Ranitidina C

Estimulante Cafeína C

Antiviral Aciclovir C

Antihiperglicêmico Metformina 

Antihistamínico Prometazina C

Nota: Kow: Coeficiente de Partição octanol/água. 

1Drug Bank; 2Pub Chem; 3Chemspider 
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Informações e características físico-químicas dos fármacos estudados neste trabalho. (conclusão)

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Log 

KOW
1,2,3 

pKa

C13H22N4O3S 

 

0,27 

C8H10N4O2 

 

-0,07 

C8H11N5O3 

 

-4,27 

C4H11N5 
 

-1,40 

C17H20N2S 

 

4,49 

 

(conclusão) 

pKa1,2,3 
Solubilidade em 
Água (mg/L) 1,2,3 

8,08 24,7 x 103 

10,4 2,16 x 104 

7,99 1,0 x 106 

12,33 1,0 x 106 

9,05 0,9325 
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A preocupação da comunidade científica com a presença de fármacos no meio 

ambiente tem se tornado cada vez maior, uma vez que essas substâncias são 

biologicamente ativas. Logo, a identificação e o monitoramento dessas substâncias é 

relevante já que presença dos mesmos no ambiente aquático significa um risco potencial 

para a saúde humana. 

2.3 Microcontaminantes inorgânicos 

Os microcontaminantes inorgânicos têm chamado a atenção da comunidade 

científica, pois podem causar danos à saúde em suas formas inorgânicas ou como 

organometálicos (VIVES, 2007). Elementos inorgânicos são introduzidos no meio 

ambiente por meio das atividades antropogênicas, por efluentes industriais e esgoto 

doméstico sem tratamento (VIVES, 2006). Ao atingir as estações de tratamento 

biológico de águas residuais os metais podem produzir alterações significativas nas 

comunidades microbianas e reduzir a eficiência de tratamento. O mecanismo mais 

amplamente conhecido pela toxicidade do metal pesado é a inibição de enzimas 

extracelulares e intracelulares em bactérias de lodos ativados, formando uma ligação 

irreversível em muitos casos (MARGUÍ, 2010A; MARGUÍ, 2010B). 

Alguns metais lançados em águas podem ser absorvidos por vegetais e animais 

pois não são biodegradáveis, não podem ser metabolizados e não se decompõe em 

outras formas inofensivas, provocando a contaminação de toda a cadeia da biota. Os 

metais traço estão presentes em águas naturais em diferentes formas químicas. Sua 

biodisponibilidade para diferentes organismos aquáticos é fortemente dependente destas 

formas e, dependendo da concentração e do grau de complexação, o metal pode limitar 

o crescimento ou ser tóxico para organismos vivos. Mesmo quando a exposição é baixa, 

estes metais podem atingir níveis tóxicos à humanos e à outras espécias da cadeia, por 

bioacumulação e biomagnificação. Em peixes, os metais podem entrar através da 

superfície do corpo, das guelras ou do trato digestivo e seus efeitos tóxicos podem 

influenciar nas funções fisiológicas e nas taxas de crescimento individual, de 

reprodução e de mortalidade. Os peixes são conhecidos pela capacidade de 

concentração de metais pesados em seus músculos e são uma das fontes de proteína na 

dieta dos seres humanos (ESPINOZA-QUIÑONES, 2011). 



 

48 

 

Segundo Espinoza-Quiñones (2005) e Yap (2004) e seus respectivos 

colaborados os metais e metalóides podem ser classificados da seguinte forma: 

• Elementos essenciais: ferro (Fe), potássio (K), cálcio (Ca), zinco (Zn), 

cobre (Cu), níquel (Ni), sódio (Na), magnésio (Mg); 

• Microcontaminantes ambientais: arsênio (As), titânio (Ti), estanho (Sn), 

chumbo (Pb), mercúrio (Hg), alumínio (Al), tungstênio (W) e cádmio (Cd); 

• Elementos essenciais e, simultaneamente, microcontaminantes: cromo 

(Cr), ferro (Fe), zinco (Zn), cobalto (Co), níquel (Ni) e manganês (Mn).  

Os metais tidos como elementos essenciais desempenham funções nutricionais 

quando em baixas concentrações, em excesso os mesmos podem ocasionar graves risos 

à saúde. Por exemplo, o potássio é um elemento essencial às plantas e à nutrição 

humana, pois é necessário para a secreção de insulina, fosforilação da creatinina e 

metabolismo de carboidratos e proteínas, entretanto, pode causar efeitos deletérios em 

indivíduos suscetíveis. Outros exemplos de elementos essenciais são ferro e manganês, 

que concentrações elevadas, podem propiciar uma coloração amarelada e turva à água, 

acarretando um sabor amargo e adstringente; e o zinco que é essencial para o 

desenvolvimento de crianças, pois sua deficiência pode causar falta de apetite, doenças 

imunológicas e retardo no crescimento, contudo, o consumo de grandes quantidades, 

pode provocar cólicas estomacais, anemia, dano ao pâncreas e diminuição do colesterol 

HDL (high density lipoprotein), o colesterol “bom” (FIT, 2012). 

Os metais produzem efeitos tóxicos combinando-se com um ou mais grupos 

reativos essenciais às funções fisiológicas normais. Os antagonistas desses metais 

(agentes quelantes) são desenvolvidos para competir pela ligação dos metais pesados 

com esses grupos e, dessa maneira, evitar ou reverter os efeitos tóxicos e acelerar a 

excreção dos mesmos. Os metais pesados, principalmente, os que fazem parte da série 

de transição, podem reagir no organismo com grupos reativos contendo oxigênio, 

enxofre ou nitrogênio (GOODMAN, 2005). 
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Entre os metais pesados destaca-se o mercúrio. A maioria das pessoas tem 

quantidades traço de mercúrio nos tecidos, porém a forma metilada, metilmercúrio 

(CH3Hg), é a de maior interesse para a saúde humana já que é rapidamente absorvido 

(cerca de 95%) no trato gastrointestinal, sendo distribuído no corpo e atravessando 

facilmente as barreiras placentária e hematoencefálica. O consumo de grandes 

quantidades de metilmercúrio pode causar dano no sistema nervoso, em áreas sensoriais 

e de coordenação (FIT, 2012; GOODMAN, 2005).  

O consumo de cromo em pequenas quantidades não é prejudicial aos mamíferos, 

pois apresenta um importante papel devido à sua interação com a insulina. Seus sais 

administrados oralmente são rapidamente eliminados pelo corpo humano, entretanto, 

altas doses de cromato (CrO4
2-) podem causar corrosão do trato intestinal. O Cr III não é 

considerado fisiologicamente nocivo ao homem, mas tanto ele como o Cr VI são 

tóxicos para as plantas, pois interferem na captura de elementos essenciais (FIT, 2012).  

O arsênio é encontrado naturalmente no solo, na água e no ar e há mais de 2400 

anos na Grécia e na Roma era usado como agente terapêutico e veneno. Entretanto, a 

alta exposição a este metal pode causar convulsões, seguidas de coma e morte. Outros 

metais pesados constantemente encontrados no ambiente são chumbo e cádmio. Ambos 

ocorrem de forma natural mas também são introduzidos no meio ambiente devido ao 

seu uso industrial. Os efeitos observados na intoxicação aguda por chumbo e cádmio 

são, principalmente, náusea, dores abdominais e vômitos. Já na intoxicação crônica por 

estes metais, os sintomas são variados dependendo da via de exposição, podendo causar 

tumores cancerígenos (GOODMAN, 2005). A exposição crônica à metais traços, tais 

como, cobre, chumbo e zinco, tem sido associadas à doença de Parkinson, uma doença 

degenerativa, crônica e progressiva (YAP, 2004). 

Estudos têm investigado a capacidade de baixas doses de metais pesados 

(cádmio, mercúrio, zinco, chumbo) causarem alterações nas funções do sistema 

endócrino. São relatadas alterações no sistema reprodutivo de espécies de peixes, 

distúrbios na síntese de cortisol em peixes e indução da síntese da proteína vitelogenina, 

proteína precursora do vitelo (BILA, 2007). Estudos já demonstraram que o mércurio é 

responsável por causar a feminização de gônadas de peixes (MILNES, 2006). 
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Assim, é importante o estudo e o monitoramento dos elementos inorgânicos em 

todo o meio ambiente para fornecer subsídios para que decisões sejam tomadas para 

promover ações de proteção e uso sustentável do meio ambiente, bem como da proteção 

à saúde humana. 

2.4 Métodos analíticos para o monitoramento de microcontaminantes 

orgânicos e elementos inorgânicos 

Avanços tecnológicos tem permitido a detecção de muitos compostos em 

concentrações traços em diversas matrizes ambientais complexas (LÓPEZ-ROLDÁN, 

2010; ZWIENER, 2004; FOCAZIO, 2008). Devido às baixas concentrações em que se 

encontram no meio ambiente aquático, os métodos analíticos para a determinação de 

microcontaminantes orgânicos e elementos inorgânicos devem ser simples, sensíveis, 

seletivos, rápidos e precisos (GIESE, 2003; CONLEY, 2008). Métodos analíticos 

multiresíduos têm sido desenvolvidos para a análise simultânea de microcontaminantes 

em diversas matrizes (MAGNÉR, 2010).  

2.4.1 Cromatografia em fase líquida (LC) 

Uma das técnicas mais usadas para a separação e determinação de contaminantes 

em níveis traços em amostras ambientais é a cromatografia em fase líquida (LC) 

(CONLEY, 2008; CARABIAS-MARTÍNEZ, 2004). Métodos baseados nesta técnica 

são adequados para uma variedade de compostos orgânicos que apresentam de média a 

alta polaridade e baixa volatilidade ou ainda instabilidade térmica, características de 

alguns microcontaminantes (GRAZIELI, 2011). 

As principais fontes de ionização empregadas em cromatografia em fase líquica 

quando acoplada à espectrometria de massas são: ionização por eletrospray (ESI, 

electrospray ionization), ionização química à pressão atmosférica (APCI, atmospheric 

pressure chemical ionization) e fotoionização à pressão atmosférica (APPI, atmospheric 

pressure photoionization). Cada tipo de interface possui um mecanismo específico de 

ionização, logo, são influenciadas de maneira distinta em relação à produção dos íons 

(KOSTIAINEN, 2009). Neste trabalho, optou-se por utilizar ESI pois estudos anteriores 

demonstraram que esta técnica de ionização é mais eficiente para uma diversidade de 

compostos em matrizes complexas (RODRIGUES, 2012, ZHAO, X., 2008). 
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Na ESI, é utilizada uma fonte de alta voltagem (tipicamente 2 – 5 kV) capaz de 

ionizar em baixa energia que, geralmente, não causa a fragmentação de íons (protonados 

e deprotonados). A formação dos íons acontece por reações de transferência de cargas 

ainda na fase líquida, na superfície carregada das góticulas formadas ao passar pelo 

capilar mantido sob alta tensão, como mostrado na Figura 3 (KOSTIAINEN, 2009). 

Portanto, ESI é recomendado para compostos polares e termicamente instáveis, tais 

como os fármacos, assim como para compostos menos polares, como os hormônios 

(AL-ODAINI, 2010). 

Figura 3:Esquema dos componentes de uma fonte ESI. 

 

Fonte:Adaptado de KOSTIAINEN, 2009. 

Algumas características do solvente e modificadores de fase móvel influenciam 

a formação do spray na fonte de ionização por ESI, como, por exemplo, volatilidade, 

tensão superficial, viscosidade, condutividade e força iônica. A resposta final também é 

influenciada pelas propriedades físico-químicas das substâncias a serem analisadas, 

como pKa, hidrofobicidade e afinidade por prótons, e por parâmetros operacionais, 

como temperatura do bloco de aquecimento e tensão aplicada no capilar 

(KOSTIAINEN, 2009). 

Nos últimos anos, avanços na tecnologia de cromatografia líquida levaram ao 

desenvolvimento de métodos de análise de alto rendimento e rápidos. UPLC (Ultra 

Performance Liquid Chromatography) utiliza fase estacionária com partículas menores 
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para proporcionar um desempenho melhor que HPLC convencional. O menor tamanho 

de partícula, apesar do aumento na pressão de operação, permite maior eficiência de 

colunas e uma vasta gama de taxas de fluxo, melhorando a resolução e a sensibilidade. 

As análises podem ser realizadas em menores tempos usando colunas curtas, altas 

temperaturas e altas taxas de fluxo sem uma perda substancial na resolução. Análises 

mais rápidas oferecem várias vantagens em termos de redução do custo e menor 

consumo de solventes (DE STEENE, 2008; BAKER, 2011; DI CARRO, 2010). 

2.4.2 Cromatografia em fase gasosa (GC) 

Cromatografia em fase gasosa (GC) tem se tornado a técnica escolhida para a 

análise de compostos menos polares, voláteis e semi-voláteis, como hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, bifenilas policloradas, pesticidas e outros poluentes prioritários. 

Compostos contendo grupos funcionais muito polares são dificilmente analisados por 

GC, ou porque não são voláteis o suficiente ou são termicamente instáveis e se 

decompõe no sistema cromatográfico ou na interface do espectrômetro de massas 

(KANDA, 2011). Entretanto, reações de derivatização podem ser feitas para compostos 

não voláteis. A derivatização consiste em uma reação em que o peso molecular da 

amostra é aumentado pela substituição de um grupo proveniente do reagente 

derivatizante e seu ponto de ebulição é então diminuído pela redução na polaridade, 

tornando-se passível de análise por GC (KASPRZYK-HORDERN, 2008B; RODIL, 

2009; CARABIAS-MARTÍNEZ, 2004; PEDROUZO, 2009; ZWIENER, 2004). No 

entanto, essa etapa apresenta as desvantagens de ser trabalhosa e o alto custo dos 

reagentes derivatizantes. (GRAZIELI, 2011; GROS, 2006). 

A derivatização pode ser realizada pela substituição dos hidrogênios livres ativos 

das funções químicas por grupamentos mais apolares que não apresentam a 

característica de formação de ligações de hidrogênio. Essa substituição resulta em 

modificações da estrutura química do analito e também do perfil de fragmentação do 

mesmo, possibilitando assim análise por GC-MS. Com isso, a introdução de alguns 

elementos ou grupos através de derivatização química pode aumentar a resposta do 

detector ou gerar espectros de massas úteis para a elucidação das características 

estruturais dos analitos e também melhorar a detecção dos analitos em amostras 

complexas (SEGURA, 1998). Apesar dos processos de derivatização, em geral, serem 
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demorados e onerosos, técnicas de derivatização in situ ou online podem ser feitas sem 

consumo adicional de tempo, visto que estas envolvem simplesmente a adição do 

reagente na amostra líquida ou a injeção simultânea do derivatizante no cromatógrafo 

(FERNANDES, 2008; XU, 2010).  

A fonte de ionização mais utilizada em cromatografia gasosa é a ionização por 

elétrons (IE). Nessa fonte, as moléculas são bombardeadas com um feixe de elétrons de 

alta energia. Isso produz íons positivos (radicais cátions), íons negativos e espécies 

neutras. Em IE, o feixe de elétrons é tão energético que muitos fragmentos são 

produzidos e auxiliam na identificação das espécies moleculares (SKOOG, 2005). 

2.4.3 Espectrometria de massas (MS) 

Após a separação dos compostos pelos métodos cromatográficos estes devem ser 

determinados por meio de detectores. A espectrometria de massa acoplada à 

cromatografia em fase gasosa e/ou líquida é a técnica ideal para a determinação de 

contaminantes orgânicos em matrizes ambientais devido à seletividade e menores 

limites de detecção obtidos pelos espectrômetros de massas. Este acoplamento da 

cromatografia com detecção de massa seletiva permite a determinação de muitos 

contaminantes em concentrações traços (KANDA, 2011, TRUFELLI, 2011, 

PEDROUZO, 2009; GROS, 2006). No espectro de massas os íons são identificados por 

suas respectivas relação massa/carga (m/z; sendo m a massa do íon e z a carga) e a 

abundância. 

2.4.4 Extração em fase sólida (SPE) 

O processo de preparo da amostra é primordial para determinação de 

microcontaminantes. Essa etapa é uma das mais críticas, pois consiste na extração, 

isolamento e concentração dos analitos de interesse. A meta final é a obtenção de uma 

porção da amostra original enriquecida com as substâncias de interesse, de forma a se 

obter, por exemplo, uma separação cromatográfica livre de interferentes, com detecção 

adequada e um tempo razoável de análise. 

A extração em fase sólida (SPE, Solid Phase Extraction) é atualmente uma das 

ferramentas mais poderosas e mais empregadas para extração e pré-concentração de 
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compostos presentes em matrizes complexas (PAILLER, 2009; MAGNÉR, 2010). Este 

tipo de extração é o processo mais citado nos artigos relacionados à detecção de 

microcontaminantes orgânicos. A SPE emprega cartuchos recheados com adsorventes, e um 

mecanismo de retenção idêntico ao que ocorre na coluna de cromatografia líquida 

(CHANG, 2009).  

O método SPE é mais rápido, mais simples e mais eficiente do que extração 

líquido-líquido convencional (BILA, 2007; CARABIAS-MARTÍNEZ, 2004; CHANG, 

2009). Além disso, a SPE requer menos solvente, produzindo pequenas quantidades de 

resíduos tóxicos. Outras vantagens da técnica de SPE são a alta concentração do analito 

no extrato final, maior seletividade, alternativas de escolha de fase sólida que permitem 

a extração de praticamente todos os compostos de matrizes aquosas ou orgânicas, 

pequeno manuseio da amostra, baixo consumo de vidrarias e facilidade de automação 

(FREITAS, 2009). 

Um dos parâmetros críticos a serem observados durante a determinação dos 

microcontaminantes, principalmente fármacos, é o que se refere ao pH da amostra, pois 

em muitos casos o pH do meio determina a forma química do analito em solução e, 

consequentemente, interfere na eficiência da extração (PEDROUZO, 2009). Logo, os 

materiais sorventes dependem das características de acidez dos compostos analisados. 

Para antibióticos, medicamentos antifúngicos e antiparasitários são utilizados os 

cartuchos com sorvente de copolímero divinilbenzeno e N-vinilpirrolidona que 

apresentam características de interação mista hidrofílica-lipofílica e podem extrair 

analitos de média a alta polaridade. Para extração de analitos com características mais 

básicas, como fármacos de uso psiquiátrico e β-bloqueadores, podem ser utilizados 

sorventes de copolímero divinilbenzeno e N-vinilpirrolidona modificados com grupos 

sulfonato, para troca catiônica. Para analitos com características ácidas, como fármacos 

da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, podem ser utilizados sorventes com 

grupos dimetilbutilamina, capazes de realizar troca aniônica, ou à base de sílica 

modificada com C18 (GRAZIELI, 2011). 

Para este estudo, optou-se por cartucho Strata – X (Phenomenex®). Este é 

constituído por um monômero contendo dois grupos diferentes, um hidrofílico (grupo 

pirrolidona) e outro lipofílico (grupo benzila). Sendo assim, ele tem a capacidade de 
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reter uma ampla faixa de analitos, polares e não-polares. A Figura 4 apresenta ogrupo 

ligante do cartucho Strata – X. 

Figura 4: Grupo ligante do cartucho Strata – X. 

 

Fonte: Phenomenex, 2014 

A Tabela 6 apresenta dados de monitoramento de microcontaminantes orgânicos 

estudados neste trabalho e os valores de concentração dos mesmos em amostras 

ambientais encontrados na literatura, bem como os métodos analíticos utilizados. 
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Tabela 6: Dados de monitoramento de microcontaminantes orgânicos em amostras ambientais.  

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento Recuperação 
(%) 

LD e LQ (ng/L) Concentrações 
encontradas (ng/L) 

Referência 

E1, E2, 
E3, 
EE2, 
BPA, 
OF, NF 

Água 
superfici
al (1 L) e 
potável 
(4 L) 

SPE: HLB 
(500 mg), 
metanol 

LC-ESI-MS (coluna 
Zorbax SB-C18, 
30 mm × 2.1 mm × 
3,5 µm, a 23°C; fase 
móvel: metanol: 

hidróxido de amônio 
(0,1 %)) 

81 (E1), 109 
(E2), 140 (E3), 
103 (EE2), 82 
(BPA), 98 (OF), 

72 (NF) 

LD: 0,1 (E1), 0,2 (E2), 
0,2 (E3), 1,0 (EE2), 
0,4 (BPA), 0,04 (OF), 
0,04 (NF). LQ: 0,3 
(E1), 0,6 (E2), 0,6 
(E3), 3,1 (EE2), 1,2 
(BPA), 0,1 (OF), 0,1 

(NF) 

Água superficial: <LQ 
(E1); 1,48 a 7,7 (E3); 
2,76 a 11,4 (BPA), <LQ 
a 1,96 (OF); 1,24 (NF). 
Água potável: nd (E1, 
E2, E3, EE2); <LQ 
(BPA, OF, NF) 

(JARDIM, 
2011) 

E1, 
EE2, E2  

Água de 
rio 

SPE: HLB (200 
mg), 2 × 4 mL 
acetato de etila. 
Derivatização: 
125 µL piridina 

+ 25 µL 
BSTFA: 1 % 
TMCS 

LVI-PTV-GC-MS 
(coluna HP5 MS, 30 
m × 0,25 mm × 0,25 

µm; He a 
1,0 mL/min; EI a 

70 eV) 

129 (E1), 105 
(E2), 102 (EE2) 

LD: 0,07 (E1), 0,05 
(E2), 0,04 (EE2) 

--- (VALLEJO, 
2010) 

BPA, 
E2, 
EE2, 
4NF 

Água de 
rio (500 
mL) 

SPE: C18 (500 
mg), 10 mL de 
acetato de etila 

LC-ESI-MS (duas 
colunas acopladas 
Shimadzu C18, 
100 mm × 3 mm × 
3,2 µm; fase móvel: 
metanol: formiato de 
amônio (5 mmol/L)) 

92 (BPA), 95 
(E2), 92 (EE2), 
92 (4NF) 

LD: 0,7 (BPA), 1,1 
(E2), 1,4 (EE2), 1,4 
(4NF); LQ: 2,5 

(BPA), 3,6 (E2), 4,7 
(EE2), 3,9 (4NF) 

<LD a 168,3 (BPA), 
<LD a 62,6 (E2), <LD a 
63,8 (EE2), 25,9 a 
1435,3 (4NF) 

(MOREIRA
, 2011) 
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Tabela 6: Dados de monitoramento de microcontaminantes orgânicos em amostras ambientais. (continua) 

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento Recuperação 
(%) 

LD e LQ (ng/L) Concentrações 
encontradas (ng/L) 

Referência 

4OF, 
4NF, 
BPA, 
E1, E2, 
IBU, 
NPX, 
GEN, 
DCF 

Afluente 
e efluente 
de ETE 

SPE: Oasis MAX 
(150 mg), 

metanol com 2% 
de ácido fórmico. 
Derivatização: 50 
µL de ACN + 75 

µL de MTB-
STFA: 

1%TBDMSCI 
(75 °C por 30 

min) 

GC/MS (coluna 
Restek Rtx-5Sil MS 30 
m x 0,25 mm x 0,25 

µm; He a 1,0 mL/min) 

87 a 110 LD:100 (4NF), 10 (4OF, 
BPA, IBU, NPX, GEN, 
DCF), 1 (E1,E2) 

Afluente: 0,4 a 3,6 (4OF), 
2,7 a 25,0 (4NF), 0,2 a 2,4 
(BPA), 0,01 a 0,05 (E1), < 
LD3 a 0,022 (E2), 4,1 a 10,2 
(IBU), 0,1 a 36,5 (GEN), 1,7 
a 6,0 (NPX), 0,1 a 2,5 
(DCF); Efluente: 0,01 a 

0,47 (4OF), 0,3 a 3,2 (4NF), 
0,02 a 0,45 (BPA), < LD1 a 
0,054 (E1), < LD1 a < LD2 
(E2), 0,1 a 2,2 (IBU), 0,1 a 
2,1 (GEN), 0,4 a 2,5 (NPX), 

0,1 a 0,3 (DCF) 

(LEE, 2005) 

SMZ, 
DCF, 
IBU, 
NPX, 
BEZ 

Água de 
rio (1 L) 

SPE: Oasis MCX 
(60 mg), metanol 

LC-ESI-MS/MS 
(coluna Acquity UPLC 
BEH C18 100 mm × 1 
mm x 1,7 µm a 22°C; 
fase móvel metanol 10 
mM trietilamina) 

22 (SMX), 104 
(DCF ), 83 (IBU), 
107 (NPX), 107 

(BEZ) 

LD: 0,5 (SMX), 0,2 
(DCF ), 0,1 (IBU), 0,5 
(NPX), 2,5 (BEZ); LQ: 
2,0 (SMX), 0,5 (DCF ), 
0,5 (IBU), 1,5(NPX), 10 

(BEZ) 

<LQ (SMZ, BEZ); 1,0 a 12 
(DCF ); 0,6 a 37 (IBU); 3 a 

34 (NPX) 

(KASPRZY
K-

HORDERN
, 2008) 

SMZ, 
TMP 

  SPE on-line: 
Strata X 

LC/ESI/MS/MS 
(Synergi Fusion RP 50 
× 2 mm x 4 µm -
Phenomenex; 

MEOH/H2O/ACN 
0,1% ácido fórmico) 

  LQ: 3 (SMZ), 2,3 
(TMP) 

< LQ (SMZ, TMP) (GARCIA-
AC, 2009) 
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Tabela 6: Dados de monitoramento de microcontaminantes orgânicos em amostras ambientais. (continua) 

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento Recuperação 
(%) 

LD e LQ (ng/L) Concentrações 
encontradas (ng/L) 

Referência 

SMZ, 
TMP, 
PCT, 
DCF, 
IBU, 
NPX, 
BEZ, 
CAF, 
GEN, 
ATL 

Água de 
rio (500 
mL) e 
efluente 
de ETE 
(100 mL) 

SPE: Oasis HLB 
(500 mg), 
metanol 

LC-ESI-MS/MS 
(coluna Polaris C18-
Ether 150 × 2 mm x 
3µm a 30°C; fase 

móvel metanol 0,015% 
ácido fórmico) 

> 65 água de rio LQ: 2,6 
(SMZ), 2,5 (TMP), 3,7 
(PCT), 2,0 (DCF), 3,6 
(IBU), 4,8 (NPX), 3,5 
(BEZ), 4,3 (CAF), 2,0 
(GEN), 3,5 (ATL); 

efluente de ETE LQ: 
2,6 (SMZ), 2,5 (TMP), 
3,7 (PCT), 2,0 (DCF), 
3,6 (IBU), 4,8 (NPX), 
3,5 (BEZ), 4,3 (CAF), 
2,0 (GEN), 3,5 (ATL) 

água de rio: 93 (SMZ), 95 
(TMP), 1992 (PCT), 156 
(DCF), 29 (BEZ), 101 
(CAF), 66 (ATL), <LQ 

(IBU, NPX, GEN); efluente 
de ETE: 509 (SMZ), 681 
(TMP), 1492 (DCF), 168 
(BEZ), 245 (ATL), <LQ 
(PCT, IBU, NPX, 
CAF,GEN) 

(NÖDLER, 
2010) 

IBU, 
GEN, 
DCF, 
BEZ, 
NPX, 
ATL, 
SMZ, 
TMP, 
E1, E2, 
EE2 

Água de 
rio e 

potável (1 
L) 

SPE: RP-C18 
(250 mg), 
metanol 

GC-MS e LC-ESI-MS 81 (IBU), 89 
(GEN), 89 (DCF), 
92 (BEZ), 91 

(NPX), 86 (ATL), 
75 (SMZ), 87 
(TMP), 82 (E1), 
76 (E2), 76 (EE2) 

Água de rio LQ: 5 
(IBU), 5 (GEN), 5 
(DCF), 5 (BEZ), 10 
(NPX), 5 (ATL), 5 
(SMZ), 5 (TMP), 0,5 
(E1), 0,5 (E2), 0,5 
(EE2); Água potável 

LQ: 1 (IBU), 5 (GEN), 1 
(DCF), 25 (BEZ), não 
analisado (NPX), 5 
(ATL), 5 (SMZ), 5 
(TMP), 0,5 (E1), 0,5 
(E2), 0,5 (EE2) 

--- (TERNES, 
2001) 
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Tabela 6: Dados de monitoramento de microcontaminantes orgânicos em amostras ambientais. (continua) 

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento Recuperação 
(%) 

LD e LQ (ng/L) Concentrações 
encontradas (ng/L) 

Referência 

PCT, 
DCF, 
IBU, 
NPX, 
GEN, 
CAF, 
E1 

Efluente 
de estação 

de 
tratament

o 

SPE: disco HLB, 
10 % metanol/ 
MTBE e metanol 
(amostra pH 

ajustado para 6,0 
com H2SO4). 

LC-ESI-MS (coluna 
Zorbax Eclipse XDB-
C18, 15 mm × 2,1 mm 
× 3,5 µm, e XTerra 
MS C18, 15 mm × 2,1 
mm ×3,5 µm  a 23°C) 

<50 % (fármacos) LQ: 0,088 a 5,97 <LQ a 27 (PCT), 13 a 49 
(DCF), 15 a 75 (IBU), 37 a 
166 (NPX), 9 a 26 (GEN), 
<LQ a 60 (CAF), <LQ a 24 

(E1),  

(BEHERA, 
2011) 

E2, E1, 
EE2, 
4NF, 
BPA, 
4OF 

Água de 
rio 

SPE: HLB 
(200 mg), acetato 

de 
etila.Derivatizaçã
o: BSTFA:1 % 
TMCS 50 µL/ 60-
70°C/ 30 min. 

GC-MS (coluna: ZB5, 
30 m × 0,25 mm × 
0,25 µm; He a 1,5 
mL/min; EI a 70 eV) 

60-113 (4-tOF), 
46-78 (4NF), 81-
98 (BPA), 40-116 
(E1), 42-113 (E2), 
54-112 (EE2). 

LD: 2,6 (4OF), 0,8 
(4NF), 5,3 (BPA), 1,7 
(E1) 3,4 (E2), 0,8 (EE2); 

LQ: 8,5 (4OF), 2,6 
(4NF), 17,4 (BPA), 5,6 
(E1), 11,2 (E2), 2,6 

(EE2) 

<LD a 55 (4OF), <LD a 4 
(4NF), <LD a 10 (BPA), 
<LD a 10 (E1), <LD a 17 

(E2), <LD (EE2) 

(LIU, 2004) 

CIP, 
SMZ, 
TMP, 
PCT, 
CAF, 
RAN, 
LEV 

Água de 
rio (500 
mL) 

SPE: Oasis HLB 
(60 mg), metanol 

UPLC/ESI/MS (coluna 
BEH RP-C18 50 × 2,1 
mm – Shield a 40 °C; 
fase móvel ACN0,1% 
ácido fórmico; vazão 
de 0,4 mL/min) 

94 (CIP), 55 
(SMZ), 97 

(TMP), 53 (PCT), 
95 (CAF), 64 
(RAN), 105 
(LEV) 

LD: 4,5 (CIP), 3,0 
(SMZ), 2,3 (TMP), 2,1 
(PCT), 18 (CAF), 1,8 
(RAN), 6,0 (LEV) 

<LQ (CIP, RAN, LEV), 5,8 
a 9,5 (SMZ), <LQ a 7,0 
(TMP), <LQ a 2,3 (PCT), 

23,2 a 38,8 (CAF) 

(CONLEY, 
2008) 
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Tabela 6: Dados de monitoramento de microcontaminantes orgânicos em amostras ambientais. (conclusão) 

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento Recuperação 
(%) 

LD e LQ (ng/L) Concentrações 
encontradas (ng/L) 

Referência 

BPA, 
E2, E2, 
E3, 
EE2, 
4OF, 
4NF 

Água 
(500 mL) 

SPE: Oasis HLB 
(200 mg), 2-

propanol: MTBE 
(10:90) 

LC-ESI-MS (coluna 
C18, 100 mm × 
2,0 mm×3 µm, 

temperatura ambiente; 
fase móvel: água com 
formiato de amônio e 
acetonitrila (80 :20): 
acetonitrila, vazão: 
0,2 mL/min) 

91-106 (BPA), 
96-99 (E2), 89-96 
(EE2), 97-100 
(E1), 81-89 
(4OF), 80-87 
(nNF) 

LD:0,5 (BPA), 1,0 (E2), 
0,5 (EE2), 1,0 (E1), 5,0 
(4OF), 20,0 (4NF) 

21,7 (E1), 50,1 (4OF) (BENIJTS, 
2004) 

CAF, 
ATL, 
NPX, 
IBU, 
DCF, 
GEN 

Água de 
rio (5L) 

SPE: resina 
XAD-2 (100 mg), 

metanol 

UPLC ( coluna 
Acquity HSS T3 2.1 
mm x 100 mm x 1.8 
µm a 65 °C; fase 
móvel ACN com 
10mM de ácido 

acético; vazão de 0,6 
mL/min) 

11 (CAF), 22 
(ATL), 38 (NPX), 
63 (IBU), 38 

(DCF), 64 (GEN) 

LD: 8 (CAF), 13 (ATL), 
12 (NPX), 7 (IBU), 4 
(DCF), 6 (GEN); LQ: 26 
(CAF), 43 (ATL), 40 
(NPX), 23 (IBU), 13 
(DCF), 20 (GEN) 

<LD (ATL, NPX,IBU, DCF, 
GEN), <LD a 80 (CAF) 

(MAGNÉR, 
2010) 
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2.4.5 Fluorescência de Raios – X por Reflexão Total (TXRF) 

Vários procedimentos podem ser utilizados para a determinação de elementos 

em baixas concentrações em amostras ambientais, como, por exemplo, Espectrometria 

de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES), Espectrometria de 

Massas com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS) e Espectrometria de Absorção 

Atômica (AAS). Uma alternativa para a análise quantitativa e qualitativa de elementos 

químicos em baixas concentrações em diversas matrizes é a Fluorescência de raios – X 

por Reflexão Total (STOSNACH, 2005; CATALDO, 2012; HORNTRICH, 2011A; 

MARGUÍ, 2010A; MARGUÍ, 2013). O método pode ser utilizado para a análise de 

vários elementos em baixas concentrações e está sendo muito utilizado para controle de 

qualidade em processos industriais e monitoramento ambiental (ESPINOZA-

QUIÑONES, 2011).  

A técnica de TXRF baseia-se na medição da fluorecência emitida a partir de 

átomos irradiados por um feixe de raios – X. Um feixe incidente colide em ângulos 

abaixo do ângulo crítico de reflexão total para raios – X, o que resulta na reflexão de 

quase 100% dos fótons do feixe de excitação. A fluorescência emitida é detectada por 

um detector de estado sólido posicionado acima da amostra (Figura 5). A principal 

vantagem do TXRF sobre a fluorescência de raios – X convencional é a alta 

sensibilidade na determinação elementar. Sua configuração especial permite a redução 

da medida do ruído de fundo, pela eliminação da dispersão dos raios – X na amostra, 

resultando em baixos limites de detecção (MEYER, 2012). 

Figura 5: Princípio da técnica de Fluorescência de raios – X por Reflexão Total. 

 

Fonte: Adaptado de VON BOHLEN, 2009. 



 

62 

 

A preparação da amostra para a análise no TXRF é simples, entretanto, deve-se 

dar atenção a homogeneidade da amostra, isto é, todos os elementos devem estar 

igualmente distribuídos no resíduo seco. Homogeneidade é um requisito importante 

para a precisão e exatidão dos resultados, pois devido ao ângulo de incidência 

extremamente baixo a radiação primária é atenuada pela matriz da amostra ao longo do 

percurso (TAVARES, 2010). Acumulações de elementos em locais distintos do filme de 

amostra levariam a um erro sistemático (HORNTRICH, 2011B).  

TXRF proporciona vantagens significativas em relação a outros métodos de 

análise de elementos traço. Esta técnica é simples, econômica, já que é necessário um 

pequeno volume de amostra para as análises, e capaz de detectar quantidades de massa 

excepcionalmente pequenas (ng ou pg). Além disso, é uma técnica multielementar, o 

que significa que pode analisar simultaneamente quase todos os elementos acima de 

determinado número atômico, a preparação da amostra é mínima e baixos limites de 

detecção são alcançados (VÁZQUEZ, 2008; CATALDO, 2012). No entanto, no caso 

particular de quantificação mercúrio, este processo é inadequado devido à elevada 

pressão de vapor e baixo ponto de ebulição que produzem a evaporação e perda do 

metal durante o processo de secagem (MARGUÍ, 2010B).  

Por outro lado, a detecção de elementos de baixo número atômico (Z < 13) é um 

ponto crítico desta técnica analítica. Além de outros efeitos, pode ocorrer auto-absorção 

nas amostras, devido ao baixo consumo de energia da radiação de fluorescência. 

Elementos mais leves só podem ser detectados em instrumentos especiais com uma 

câmara de vácuo, um tubo de raios – X com radiação de baixa energia e um detector 

com uma janela extremamente fina (HOEFLER, 2006; KLOCKENKAMPER, 1996). 

Outra viaração do sistema de TXRF é a fonte de radiação. Tubos de raios – X 

diferentes podem ser usados dependendo dos elementos inorgânicos alvos. Tubos de 

raios – X com excitação por molibdênio (Mo) são utilizados para análises do alumínio 

até urânio, exceto nióbio e rutênio. Se a excitação se dá por tubos de tungstênio (W), a 

faixa de análise vai do potássio ao urânio. 

A Tabela 7 apresenta alguns estudos de monitoramento de elementos 

inorgânicos em diversas matrizes, assim como os valores de concentração encontrados. 
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Tabela 7: Dados de monitoramento de elementos inorgânicos estudados neste trabalho.  

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento LD e LQ (µg/L) Concentrações encontradas 
(µg/L) 

Referência 

K, Ca, 
Fe, Cu, 
Zn, Br 

Sangue Centrifugação 
e coleta de 
100 mL de 
soro 

TXRF: tubo de excitação 
de Mo; detector Si(Li); 
voltagem de 50 kV; 
resolução de 180 eV para 
o pico de Mn (Kα); 
padrão interno Ga 

LD: 0,67 (K), 0,42 
(Ca), 0,063 (Fe), 
0,034 (Cu), 0,029 
(Zn), 0,022 (Br) 

162 (K), 92 (Ca), 2 (Fe), 1,24 
(Cu), 0,81 (Zn), 4 (Br) 

(ZARKADAS, 
2001) 

K, Ca, 
Ti, Cr, 
Mn, Fe, 
Cu, Zn, 
Sr, Ba 

Água de 
rio 

Filtração SR-TXRF: tubo de 
excitação de Mo; 
detector Si(Li); voltagem 
de 50 kV; resolução de 
160 eV para o pico de 
Mn (Kα); padrão interno 
Y; tempo de aquisição de 
300 s 

--- 1350 a 27450 (K), 10650 a 
44630 (Ca), 260 a 1170 (Ti), 24 
a 34 (Cr), 60 a 190 (Mn), 2700 a 
8880 (Fe), 14 a 100 (Cu), 90 a 
160 (Zn), 60 a 150 (Sr), 60 a 
170 (Ba) 

(ESPINOZA-
QUIÑONES, 2009) 

K, Ca, 
Ti, Cr, 
Mn, Fe, 
Ni, Cu, 
Zn, As, 
Ba 

Água de 
lago (1 L) 

Preservação 
com 3,0 mL 
de HNO3,  

SR-TXRF: feixe de raios 
- X policromático; 
detector Si(Li); voltagem 
de 50 kV; resolução de 
160 eV para o pico de 
Mn (Kα); padrão interno 
Y; tempo de aquisição de 
100 s 

--- 655 a 1891 (K), 6256 a 7563 
(Ca), 53 a 780 (Ti), <LD a 18 
(Cr), 7 a 23 (Mn), 286 a 1481 
(Fe), 1 a 2 (Ni), 3 a 11 (Cu), 2 a 
487 (Zn), <LD a 6 (As), 40 a 
109 (Ba) 

(ESPINOZA-
QUIÑONES, 2011) 
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Tabela 7: Dados de monitoramento de elementos inorgânicos estudados neste trabalho. (conclusão) 

Analitos Amostra Preparo da 
amostra 

Equipamento LD e LQ (µg/L) Concentrações encontradas 
(µg/L) 

Referência 

Pb, Cd Água de 
rio e de 
mar e 
esgoto (20 
mL) 

DMSPE: 
Adição de 
nanotubos de 
carbono, 
centrifugação, 
solubilização do 
decantado com 
500 µL de 
HNO3 

TXRF: tubo de excitação 
de W; detector Si; 
voltagem de 50 kV; 
resolução de 160 eV para o 
pico de Mn (Kα); padrão 
de Y; tempo de aquisição 
de 2000 s 

1,0 (Cd), 2,1 (Pb) Água de rio: 3,9 (Cd), 7 (Pb); 
Água de mar: 5 (Cd), 12 (Pb); 
Esgoto: 3,4 (Cd), 7 (Pb) 

(KOCOT, 2013) 

K, Ca, Ti, 
Cr, Mn, 
Fe, Ni, 
Cu, Zn, 
Sr, Pb 

Água de 
rio (1 mL) 

--- SR-TXRF: excitação por 
feixe branco; resolução de 
165 eV para o pico de Ge; 
padrão de Ga; tempo de 
aquisição de 100 s 

LD:1,35 (K), 0,36 
(Ca), 0,18 (Ti), 0,10 
(Cr), 0,07 (Mn), 0,06 
(Fe), 0,05 (Ni), 0,05 
(Cu), 0,06 (Zn), 0,44 
(Sr), 0,24 (Pb) 

600 a 14300 (Fe), 120 a 1940 (Zn), 
<0,10 a 1223 (Cr), 12 a 207 
(Mn),<0,05 a 207 (Ni), 8 a 212 
(Cu), <0,25 a 876 (Pb) 

(MOREIRA, 2008) 

K, Ca, Ti, 
Cr, Mn, 
Fe, Ni, 
Cu, Zn, 
As, Br, 
Sr, Ba, 
Pb 

Chorume 
de aterro 
municipal 
(1 mL) 

Adição de 100 
µL de álcool 
polivinílico 

TXRF: tubo de excitação 
de Mo; detector Si; 
voltagem de 50 kV; padrão 
de Ga; tempo de aquisição 
de 1000 s 

LD: 66 (K), 38 (Ca), 
18 (Ti), 11 (Cr), 8,9 
(Mn), 7,3 (Fe), 3,8 
(Ni), 3,3 (Cu), 2,9 
(Zn), 2,3 (As), 2,1 
(Br), 1,9 (Sr), 29 (Ba), 
3 (Pb) 

762000 (K), 79900 (Ca), 715 (Ti), 
426 (Cr), 944 (Mn), 7100 (Fe), 210 
(Ni), 28 (Cu), 538 (Zn), 232 (As), 
10100 (Br), 5700 (Sr), 2700 (Ba), 8 
(Pb) 

(CATALDO, 2012) 
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2.4.6 Efeito Matriz 

No desenvolvimento de um método cromatográfico os efeitos da matriz são 

relevantes. A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) define 

efeito matriz como “efeito combinado de todos os componentes da amostra, diferentes 

do analito, sobre a medição da quantidade. Se um componente específico pode ser 

identificado como causador de algum efeito na análise, então este é referido como um 

interferente” (GOSETTI, 2010). O efeito da matriz em métodos cromatográficos é 

consequência da co-eluição de componentes residuais da matriz ou da composição da 

fase móvel. Quando acoplado à espectrometria de massas, estes podem afetar a 

eficiência de ionização dos analitos-alvo e resultam tipicamente em supressão ou em 

aumento dos sinais, afetando a reprodutibilidade e a precisão do método (VAN DE 

STEENE, 2008; KRUVE, 2009; REMANE, 2010). Dentre os mecanismos do efeito 

matriz em análises cromatográficas propostos, supõe-se que há uma competição entre os 

analitos e os componentes da matriz na etapa de formação dos íons primários, na 

interface do espectrômetro de massas (TRUFELLI, 2011; ZHAO, 2008; 

BENIJTS,2004; RODRIGUES, 2012). 

Várias espécies podem afetar a eficiência de ionização dos analitos. Elas podem 

ser espécies endógenas, isto é, componentes presentes na amostra que permanecem 

mesmo após o pré-tratamento ou extração, dentre elas estão incluídas as espécies 

iônicas, compostos polares, carboidratos, aminas, lipídios, peptídeos e ácidos orgânicos 

(GOSETTI, 2010; EECKHAUT, 2009). Além disso, há espécies exógenas, materiais 

advindos de fontes externas, tais como: polímeros contidos em diferentes materiais 

usados no preparo de amostras, plastificantes, agentes anticoagulantes, impurezas dos 

solventes, materiais advindos do cartucho da extração em fase sólida ou da fase 

estacionária da coluna cromatográfica (MEI, 2003; KRUVE, 2008; PRIS, 2008). 

2.5 Validação do método analítico 

A necessidade de se mostrar a qualidade de medições químicas está sendo cada 

vez mais reconhecida e exigida. Para garantir que um novo método analítico gere 

informações confiáveis e interpretáveis sobre a amostra, ele deve sofrer uma avaliação 

denominada validação. Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
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“a validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às 

exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados” 

(RIBANI, 2004; RIBEIRO, 2008). 

No Brasil, há duas agências credenciadoras para verificar a competência de 

laboratórios de ensaios, a ANVISA e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial). Estes órgãos disponibilizam guias para o 

procedimento de validação de métodos analíticos, respectivamente, a Resolução 

ANVISA RE no 899, de 29/05/2003 e o documento INMETRO DOQ-CGCRE-008, de 

fevereiro/2010. Entretanto, para alguns autores tais documentos sugerem diretrizes a 

serem seguidas e são, portanto, abertos a interpretações (CASSIANO, 2009). 

Seguindo a mesma linha, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

também adotou a norma a ISO/IEC 17025 que define diretrizes diretivas para a 

validação de métodos. Esta norma contém “todos os requisitos que os laboratórios de 

ensaio e calibração devem atender se desejam demonstrar que têm implementado um 

sistema de qualidade, que são tecnicamente competentes e capazes de produzir 

resultados tecnicamente válidos”. 

Existem dois tipos de validação, a validação no laboratório (in house validation), 

que consiste das etapas de validação realizadas dentro de um único laboratório, e a 

validação completa (full validation), na qual envolve todas as características de 

desempenho e um estudo interlaboratorial que é utilizado para verificar como a 

metodologia se comporta com uma determinada matriz em vários laboratórios, 

estabelecendo a reprodutibilidade da metodologia e a incerteza expandida associada à 

metodologia como um todo (RIBANI, 2004). Para a validação no laboratório, a IUPAC 

confeccionou um guia denominado Harmonized guidelines for single-laboratory 

validation of methods of analysis (THOMPSON, 2002), o qual foi selecionado para a 

validação do método proposto neste trabalho, sendo tomadas as devidas adequações de 

acordo com o ambiente operacional. Deste modo, os parâmetros a serem analisados para 

a validação do método em estudo são descritos a seguir:  
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2.5.1 Seletividade 

A seletividade de um método instrumental é a capacidade de avaliar, de forma 

inequívoca, as substâncias analisadas na presença de componentes que podem interferir 

com a sua determinação em uma amostra complexa. A seletividade avalia o grau de 

interferência de espécies como outro ingrediente ativo, excipientes, impurezas e 

produtos de degradação, bem como outros compostos de propriedades similares que 

possam estar, porventura, presentes. 

A seletividade pode ser obtida de várias maneiras. No caso de técnicas 

cromatográficas, o tempo de retenção do analito é a primeira forma de se avaliar a 

seletividade. Isto pode ser feito comparando os cromatogramas da matriz isenta da 

substância de interesse e a matriz adicionada com esta substância (padrão). Uma 

segunda maneira é através da avaliação das respostas dos detectores modernos, como 

arranjo de diodos e espectrômetro de massas, que comparam o espectro do pico obtido 

com o de um padrão. 

2.5.2 Curva Analítica e Ajuste 

O ajuste da curva analítica corresponde à capacidade do método em fornecer 

resultados proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de uma 

determinada faixa de aplicação. No entanto, apenas o coeficiente de correlação R2 não 

indica a qualidade de ajuste. Pode-se avaliar a linearidade também por meio da 

distribuição do ruído (que é o valor do erro entre o valor estimado e o medido). Sendo a 

distribuição deste ruído homogênea, pode-se afirmar que a distribuição dos seus erros é 

homogênea. Caso a distribuição seja heterogênea, os dados de calibração devem ser 

analisados por uma regressão ponderada para garantir uma redução do erro na faixa 

baixa de concentração.  

O ajuste da curva relaciona as áreas dos picos cromatográficos dos analitos 

obtidas com as concentrações crescentes. Utilizando o gráfico ou a equação da curva 

resultante, pode-se calcular a concentração da substância na amostra a partir da área do 

pico cromatográfico da substância obtida por meio do seu cromatograma. Este método é 

sensível a erros de preparo das amostras e dos padrões, do procedimento de injeção das 
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soluções padrão e das amostras, da variação na resposta dos detectores com o tempo e 

contaminações. Por isso recomenda-se que a curva analítica seja feita ao uso, em 

determinada frequência de análise. A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação 

para a qual o ensaio vai ser usado.  

São necessários para a construção da curva analítica:  

• seis ou mais níveis de calibração;  

• os padrões de calibração devem estar uniformemente espaçados na faixa 

da concentração de interesse;  

• a faixa deve abranger 0 - 150% ou 50 - 150% da concentração que se 

espera encontrar nas amostras naturais; e  

• os padrões devem ser analisados em, no mínimo, duplicata, de 

preferência em triplicata ou mais, na faixa de trabalho.  

A quantificação dos compostos de interesse pode ser obtida por meio dos 

métodos de padronização externa; padronização interna; superposição de matriz; adição 

padrão. Neste estudo foram utilizados de padronização externa, para o método de 

UPLC-HRMS, e interna, para o método de GC-MS. 

O método de padronização externa compara a área da substância a ser 

quantificada na amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações 

conhecidas preparadas a partir de um padrão. Preparam-se soluções da substância a ser 

quantificada em diversas concentrações; obtém-se o cromatograma correspondente a 

cada uma delas e, em um gráfico, relacionam-se as áreas obtidas com as concentrações. 

Utilizando a equação da curva resultante, pode-se calcular a concentração desta 

substância na amostra a partir da área da substância obtida no cromatograma resultante 

de uma injeção separada (RIBANI, 2004). 

O método de padronização interna consiste na preparação das soluções padrão 

de concentrações conhecidas da substância de interesse, às quais se adiciona a mesma 

quantidade conhecida de um composto chamado padrão interno (PI). Após análise 
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dessas soluções, constrói-se um gráfico, relacionando a razão de áreas (área da 

substância/ área do padrão interno de concentração constante) com a concentração 

(variada) da substância. A amostra também é analisada após a adição da mesma 

quantidade conhecida do padrão interno. Através da razão de áreas obtidas no 

cromatograma tem-se a concentração da substância na amostra. Idealmente, a substância 

usada como padrão interno deve ser similar à substância a ser quantificada, ter tempo de 

retenção próximo a esta substância, não reagir com a substância ou outro componente 

da matriz e não fazer parte da amostra. Porém, quando se trata de uma análise de 

múltiplos compostos, o uso de um PI por analito é muitas vezes inviável. O padrão 

interno ideal para espectrometria de massas é o análogo do analito marcado em estudo 

(deuterado ou C13), entretanto, este tipo de PI tem custo elevado. O método de 

padronização interna é extremamente útil, especialmente pelo fato de que independe de 

pequenas mudanças em variáveis experimentais, como temperatura da coluna e variação 

na resposta do detector (RIBANI, 2004). 

Os modelos de calibração empregados nesse trabalho foram baseados na 

regressão quadrática. Essa regressão é válida, pois segundo o INMETRO (2010), alguns 

procedimentos analíticos não demonstram linearidade mesmo após qualquer 

transformação. Nesses casos, a resposta analítica pode ser descrita por uma função que 

modela a concentração do analito na amostra (INMETRO, 2010). Os ajustes das curvas 

foram avaliados com base nos coeficiente de correlação que segundo o INMETRO deve 

ser superior a 0,90 para ser aceitável. 

2.5.3 Correção do Efeito Matriz 

Para avaliar o efeito causado por componentes presentes na matriz que não são 

os analitos de interesse faz-se necessário a realização de um spike nos extratos, ou seja, 

a amostra é reanalisada com a adição de uma concentração conhecida de padrão. A 

partir dos resultados é possível observar o quanto a matriz interfere nos resultados. 
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2.5.4 Exatidão 

Para verificar se o método é capaz de quantificar a concentração real presente na 

amostra, realiza-se a verificação da sua exatidão. Esta confirmação pode ser realizada de 

três maneiras:  

• análise de material certificado, o qual contém uma concentração definida 

dos analitos de interesse e se compara a resposta obtida pelo método em validação com 

os valores naturais;  

• uma amostra pode ser analisada pelo método em processo de validação e 

seu resultado comparado com a análise da mesma amostra por outro método de 

referência; 

• quando não há disponível um material certificado, nem um método de 

referência, pode-se mensurar a exatidão realizando a adição de uma concentração 

conhecida do analito em uma amostra e verificando se o método é capaz de retornar o 

resultado com o valor verdadeiro adicionado. Esta técnica de conferência também é 

denominada de “adição e recuperação”.  

2.5.5 Precisão 

A precisão de um método analítico é a medida dos erros aleatórios e representa a 

proximidade dos resultados obtidos a partir de medidas independentes de amostragens 

múltiplas de uma amostra homogênea. O valor que indica uma maior ou menor precisão 

é o desvio padrão ou o desvio padrão relativo (também conhecido como coeficiente de 

variação (CV)).  

A ratificação desta figura de mérito deve ser calculada pela repetitividade ou 

precisão intra-dia: observa-se a variação (CV) em replicatas de amostra analisada no 

mesmo dia. O INMETRO recomenda sete ou mais repetições para o cálculo da 

estimativa do desvio padrão. A ANVISA sugere que a repetitividade seja verificada a 

partir de um mínimo de nove determinações cobrindo o limite especificado do 

procedimento (ex.: três níveis, três repetições cada um). 
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Normalmente, métodos que quantificam compostos em macro quantidades 

requerem um CV de 1 a 2 %. Em métodos de análise de traços ou impurezas, são 

aceitos CV de até 20 %, dependendo da complexidade da amostra (RIBANI, 2004). 

2.5.6 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

O limite de detecção refere-se à menor concentração do analito que pode ser 

distinguida do zero (ou do branco) pela técnica instrumental; enquanto o limite de 

quantificação indica a menor concentração que pode ser analisada com uma precisão e 

exatidão dentro dos limites aceitáveis. Estes limites dos equipamentos podem ser 

calculados por três maneiras:   

• Método visual: soluções padrão diluídas são injetadas e visualmente 

observa-se e constata-se como LD a menor concentração visível que pode ser detectada 

diferente o sinal analítico ruído, e o LQ como a menor concentração quantificável;  

• Método da relação sinal/ruído: é aplicado para procedimentos que 

possuam ruído na linha de base. É feita a comparação entre as medições dos sinais de 

amostras em baixas concentrações dos compostos de interesse e um branco. Admite-se 

o LD como tendo uma relação sinal-ruído de 3:1 e o LQ com relação de 10:1;  

• Método baseado em parâmetros da curva analítica: neste caso o LD será 

3,3 vezes o desvio padrão/coeficiente angular da curva, enquanto o LQ será 10 vezes. 

Os limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos devem considerar 

os LD´s e LQ´s dos equipamentos, como descrito acima, os fatores de concentração dos 

analitos e variações nas respostas devido à efeitos da matriz. 

2.6 Análise exploratória dos dados 

A análise de diferentes microcontaminantes em diversas amostras resulta em 

uma quantidade de dados apreciável. Para conseguir encontrar padrões relevantes e 

fontes de variação desse conjunto de dados se faz necessário o uso de ferramentas 

estatísticas.  
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Uma dessas abordagens é a análise das componentes principais (PCA), que é um 

método de estatística multivariada frequentemente usado na análise exploratória. Este 

método extrai as principais contribuições ortogonais (componentes principais – PC) que 

explicam maior parte da variância da matriz de dados. Porém, principalmente devido à 

variabilidade dos resultados encontrados, a interpretação da PCA pode se tornar 

onerosa, pois muitas vezes são necessárias várias PC para ser possível explorar uma 

maior percentagem das informações relevantes dos dados, gerando um espaço 

multimensional, que dificulta a interpretação dos dados (MAS, 2010). 

Quando há dispersão do conjunto de valores obtidos é necessário fazer o auto-

escalamento ao longo das variáveis. No auto-escalamento, os dados são centrados na 

média e divididos pela variância, obtendo um novo conjunto de dados. Esse 

procedimento é importante quando todas as variáveis analisadas têm o mesmo grau de 

importância e, por isso, não é interessante desprezar resultados de concentrações 

menores. Sem esse pré-processamento das variáveis, concentrações maiores teriam uma 

influência maior no modelo e as concentrações menores poderiam ser ignoradas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver métodos analíticos que 

permitam avaliar a presença de microcontaminantes orgânicos (fármacos, hormônios e 

produtos da indústria química) e elementos inorgânicos na bacia do rio Doce, Minas 

Gerais e colaborar para o avanço científico relacionado ao monitoramento de 

microcontaminantes presentes nos recursos hídricos do Brasil. Os compostos orgânicos 

estudados foram: produtos farmacêuticos (paracetamol, azitromicina, bezafibrato, 

cimetidina, ciprofloxacino, atenolol, aciclovir, diclofenaco, genfibrozila, ibuprofeno, 

miconazol, fluconazol, naproxeno, ranitidina, sulfametoxazol, trimetoprima, 

metformina, norfloxacino, levofloxacino, prometazina, linezolida e cafeína), hormônios 

naturais e sintéticos (estrona, 17β-estradiol, estriol e 17α-etinilestradiol), plastificante 

(bisfenol-A) e subprodutos de detergentes (4-nonilfenol e 4-octilfenol). Os elementos 

inorgânicos monitorados foram: cálcio, potássio, titânio, ferro, manganês, cromo, 

arsênio, bário, estrôncio, zinco, níquel, cobre e bromo. 

 

3.2 Específicos 

• Desenvolver e validar procedimento analítico para a extração, pré-

concentração e quantificação de algumas classes de microcontaminantes orgânicos 

empregando a extração em fase sólida (Solid Phase Extraction, SPE), cromatografia 

líquida de alta performace (Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC) e 

cromatografia gasosa (Gas Chromatography, GC) ambas acoplada à espectrometria de 

massas (Mass Spectrometry, MS);  

• Desenvolver e validar procedimento analítico para a quantificação de 

microcontaminantes inorgânicos empregando Fluorescência de raios – X por Reflexão 

Total (Total Reflection X-ray Fluorescence, TXRF); 

• Levantar dados sobre os níveis decontaminação por microcontaminantes 

selecionados nas águas da bacia do rio Doce em diferentes estações climáticas do ano; 
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• Avaliar a correlação entre os níveis de contaminação das águas 

superficiais e as influências antropogênicas; 

• Estimar os limites de toxicidade dos microcontaminantes orgânicos 

monitorados e comparar com os valores de concentração encontrados na bacia do rio 

Doce para avaliar o risco à saúde humana. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Em todas as etapas do desenvolvimento analítico deste trabalho foram 

empregados procedimentos fundamentados no uso de técnicas com baixo índice de 

contaminação, como o manuseio dos materiais com luvas de vinil. Todas as vidrarias 

foram previamente lavadas com o detergente não iônico Extran® 12,5 %, enxaguadas 

exaustivamente com água corrente e, em seguida, enxaguadas com quantidade 

suficiente de água ultrapura para retirar os vestígios de água de torneira. Após esta 

etapa, todas as vidrarias foram mantidas imersas, durante 24 h, em solução de ácido 

nítrico 10 % e, em seguida, enxaguadas exaustivamente com água ultrapura. As 

vidrarias não volumétricas foram levadas à estufa para sua secagem e as vidrarias 

volumétricas secaram-se naturalmente em uma bancada limpa. 

O material usado na análise do TXRF tem procedimento de lavagem 

diferenciado. As placas de quartzo são limpas com acetona e algodão hidrofóbico. Em 

seguida, um suporte contendo as placas é imerso em uma solução de Extran 12,5 % por 

5 minutos com aquecimento, sem que haja ebulição. Após essa etapa, o suporte é lavado 

com água ultrapura e mergulhado em solução de ácido nítrico 10% por 2 horas com 

aquecimento. Passado este tempo, o suporte é lavado com água ultrapura, novamente 

imerso em água ultrapura com aquecimento por mais 5 minutos e em seguida lavado 

mais uma vez. Terminado a etapa de lavagem, as placas são secas em estufa a 80°C. 

4.1 Região de estudo 

A bacia do rio Doce foi selecionada como área de estudo para a avaliação da 

qualidade dos corpos d’água presente no estado de Minas Gerais em relação à presença 

dos microcontaminantes. Os pontos de coleta utilizados nesse trabalho foram definidos 

por Rodrigues (2012), que realizou um estudo das características das estações de 

amostragem definidas pelo IGAM ao longo da bacia. Este estudo teve como finalidade 

avaliar as similaridades influenciadas ou não por fatores antropogênicos e/ou geológicos 

característicos do local de amostragem e reduzir o número de estações de coleta sem 

que alterasse a representatividade da amostragem. Um conjunto de dados de 192 

amostras, do qual foram selecionados 36 parâmetros indicadores da qualidade da água, 

foi manipulado estatisticamente pelo método da PCA.  
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O estudo do diagnóstico das estações de amostragem da bacia do rio Doce pela 

análise exploratória por meio da PCA possibilitou traçar o perfil das estações de coletas 

e reduzir o número de pontos de coleta de 64 para 24 pontos. A Figura 6 identifica as 

estações de coletas, localizadas ao longo da bacia do rio Doce, selecionadas para a 

realização do estudo de determinação de microcontaminantes orgânicos e elementos 

inorgânicos. Na Tabela 8 estão apresentadas as identificações das amostras, bem como o 

município em que se localiza cada ponto de coleta e algumas informações acerca destes. 



 

Figura 6: Estações de coletas, localizadas ao longo da bacia d

Fonte: IGAM, 2012 
77 

 

de coletas, localizadas ao longo da bacia do rio Doce, selecionadas para a realização do estudo.o rio Doce, selecionadas para a realização do estudo. 
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Tabela 8: Descrição dos pontos de coleta das amostras naturais de água.  

Código Município Descrição Observação 

RD009 Mariana 
Rio do Carmo em Monsenhor 

Horta 
Garimpo de ouro a montante. Bancos de sedimentos. Margens assoreadas. 

RD030 Nova Era 
Rio do Peixe próximo de sua 

foz no Rio Piracicaba 
Área rural, rio assoreado de minério de ferro com trechos em corredeiras. Turvo 

após chuvas. Trecho de mata ciliar. 

RD033 
Belo Oriente 
/ Bugre 

Rio Doce a jusante da 
cachoeira escura. 

Dragagem de areia localizada a aproximadamente 300m da estação de 
amostragem. Drena efluentes da CENIBRA. 

RD039 Naque 
Rio Santo Antônio próximo de 

sua foz no Rio Doce 
Extração de areia localizada a 100m jusante ao ponto de coleta, na margem 

direita. Aparentemente sem refluxo do rio Doce. 

RD049 

Frei 
Inocêncio / 
Mathias 
Lobato 

Rio Suaçui Grande em Mathias 
Lobato 

Fábrica de blocos à margem direita, aproximadamente a 100m do ponto de 
coleta. 

RD053 
Galiléia / 
Tumiritinga 

Rio Doce a jusante do rio 
Suaçui Grande, em Tumiritinga 

Atividade pesqueira no local. Coleta de barco. 

RD056 Caratinga 
Rio Caratinga a jusante da 
cidade de Caratinga 

Bar próximo à ponte, margens degradadas. Bem próximo a BR-116 - margeando. 

RD057 
Conselheiro 

Pena 
Rio Caratinga no Distrito de 

Barra do Cuieté 
Estação operada pela ANEEL. Sem poluição local. 

RD058 
Conselheiro 

Pena 
Rio Doce na cidade de 
Conselheiro Pena 

Laticínio à jusante. São duas pontes. Bancos de areia - sedimentos. 

RD059 Resplendor 
Rio Doce a jusante de 

Resplendor 
Estação operada pela ANEEL. A montante, aproximadamente 500 m, indústria 

de laticínios. Ausência de mata ciliar. 

RD065 Aimorés 
Rio Manhuaçu próximo a sua 

foz no Rio Doce 
Estação operada pela ANEEL. Sem poluição no local. 
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Tabela 8: Descrição dos pontos de coleta das amostras naturais de água. (continua) 

Código Município Descrição Observação 

RD067 
Aimorés 

(MG) / Baixo 
Guandu (ES) 

Rio Doce em Baixo Guandú - 
ES 

A jusante indústrias de laticínios. Extração intensa de quartzo na cidade 

RD077 
Conceição do 
Mato Dentro 

Rio Santo Antônio, próximo à 
sua nascente 

Mata ciliar relativamente preservada. Presença de gado e pasto em topo de morro. 
Recebe esgoto de Conceição do Mato Dentro. 

RD079 Carmésia 
Rio do Peixe, a montante de 
sua foz no rio Santo Antônio 

Ponto é ao lado da APA Renascença. Área bem preservada apesar da presença de 
gado e pasto. 

RD081 Ferros 

Rio Santo Antônio, antes das 
Represas de Porto Estrela e 
Salto Grande, depois dos 
principais afluentes 

Mata preservada apesar da presença do povoado. Lixo e esgoto do povoado caem 
no rio. Local utilizado para pesca e natação. Região com bastante silvicultura. 

RD084 
Governador 
Valadares 

Rio Suaçuí Pequeno, próximo 
a sua foz no rio Doce 

Mata ciliar relativamente preservada. Topos de morro sem mata. Gado e pasto ao 
redor. Em estrada de terra que vai pra Coroaci, encontra-se outra ponte sobre este 
rio. Neste local ele apresenta-se mais limpo e parece ser a área mais preservada. 

RD087 
Itambacuri / 
São José da 
Safra 

Rio Urupuca, próximo a sua 
foz no rio Suaçuí Grande 

Pouca mata ciliar, grama e capineira. Topos de morro sem mata. Gado e pasto. 
Desmatamento e córrego seco no caminho. Plantação de banana. 

RD088 
Frei 

Inocêncio 
Rio Itambacuri, próximo a sua 
foz no rio Suaçuí Grande 

Mata ciliar relativamente preservada. Topos de morro sem mata. Gado e pasto. 
Residência próxima. 

RD089 
Governador 
Valadares 

Rio Suaçuí Grande, próximo a 
sua foz no rio Doce 

Mata ciliar relativamente preservada. Topos de morro sem mata. Residência 
próxima. 

RD090 
Alpercata / 
Tumiritinga 

Ribeirão Traíras, em seu trecho 
intermediário 

Mata ciliar relativamente preservada. Gado e pasto na margem. Águas barrentas. 
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Tabela 8: Descrição dos pontos de coleta das amostras naturais de água. (conclusão) 

Código Município Descrição Observação 

RD091 
Santa Bárbara 
do Leste 

Córrego do Pião, próximo às 
nascentes do Rio Caratinga 

Ponto com características de nascente, pois está próximo desta. A nascente do rio 
Caratinga já foi protegida por ação do IEF. Mata ciliar preservada. Plantação de 
café ao redor e em toda região de Santa Bárbara do Leste. Esgoto de Santa 

Bárbara do Leste. 

RD094 Resplendor 
Rio do Eme, próximo a sua 

foz no rio Doce 
Mata ciliar relativamente preservada. Gado, pasto, grama e capim. Fazenda 

próxima. 

RD097 Pocrane 
Rio José Pedro, em seu 
trecho intermediário 

Antes de Ipanema há mais mata. Plantações de café e gado diminuem na região. 
Depois de Ipanema apenas gado. Fazenda ao lado do ponto também com gado. 
Pequenas contenções na calha do rio a montante e jusante. Mata ciliar pouco 

preservada 

RD099 Catas Altas 
Rio Maquiné, próximo à sua 

nascente 
Lixo no leito do rio. Mineradora a montante. Mata ciliar pouco preservada. Água 

aparentemente limpa, cristalina. 
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4.2 Reagente, consumíveis e equipamentos 

• Padrões: obtidos da Sigma-Aldrich® (4-nonilfenol, 4-octilfenol, bisfenol 

A, 17α-etinilestradiol, 17β-estradiol, estrona, estriol, diclofenaco sódico e bezafibrato); 

obtidos USP (sulfametoxazol e trimetoprima); obtidos da Pharma Nostra® (nitrato de 

miconazol, ranitidina, genfibrozila, paracetamol, cafeína, ibuprofeno, naproxeno, 

azitromicina, ciprofloxacino, metformina e cimetidina); obtido da New Química® 

(atenolol); obtido da Embrafarma® (norfloxacino); obtidos da HalexIstar® (aciclovir, 

levofloxacino, fluconazol, prometazina e linezolida); obtidos da SpecSol® (gálio, ítrio, 

escândio). Padrão interno: 4-nonilfenol deuterado (4-n-nonylphenol-2,3,5,6-d4,OD) 

CDN isotopes®. Material de Referência Certificado (CRM) para a análise de metais em 

água doce NIST 1643e. Todos com pureza variando de 97 a 100 %; 

• Graxa de silicone Dow Corning®; 

• Reagentes (grau HPLC): obtidos da J. T. Backer® (metanol, acetato de 

etila, acetona); obtido da Synth® (hidróxido de amônio); obtido da Dinâmica® (piridina) 

obtidos da Merck® (ácido clorídrico e tolueno); obtido da Fluka® (ácido 

etilenodiaminotetracético – EDTA); obtido da Sigma® 

(bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com 1% de trimetilclorosilano – BSTFA: 1% 

TMCS); 

• Cartuchos para extração em fase sólida Strata-X (Phenomenex®) 500 mg/ 

6 mL; 

• Coluna para cromatografia em fase gasosa ZB-5HT Inferno - (5 % fenil 

95% dimetilpolisiloxano, 30 m ×0,25 mm ×0,10 µm) e coluna para cromatografia em 

fase líquida Kinetex C18 (50 × 3,0 mm, 2,6 µm) ambas da Phenomenex®; 

• Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas – GC-MS- 

Shimadzu QP 2010 – Plus (Shimadzu®), equipado com amostrador automático (modelo 

AOC-20i – Shimadzu®) e controle eletrônico de fluxo;  
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• Cromatógrafo líquido acoplado ao espectrômetro de massas de alta 

resolução – UPLC/HRMS/IT/TOF com fonte de ionização por ESI (Shimadzu®), 

equipado com um amostrador automático (modelo SIL 30AC - Shimadzu®); 

• Equipamento de Fluorescência de Raios – X por Reflexão Total S2 

Picofox (Bruker®) com excitação por tudo de raios – X de Mo K e operado com 

voltagem de 50kV e corrente de 700 µA;  

• pHmetro digital (Tecnal®); 

• Liofilizador L101 Liotop; 

• Capela de fluxo laminar vertical (BSTec®); 

• Sistema de extração por pressão positiva com nitrogênio, confeccionado 

no laboratório, para passagem das amostras através dos cartuchos de extração em fase 

sólida; 

• Sistema de extração manifold (feito em laboratório) e bomba de vácuo 

(Prismatec®), utilizados para condicionamento e eluição dos cartuchos de extração em 

fase sólida; 

• Microtubo tipo Eppendorf® de 1,7 mL; 

• Sistema para filtração à vácuo (funil de vidro, base suporte em vidro 

esmerilhado, grampo em alumínio e erlenmeyer (2000 mL)), Phox®; 

• Filtros faixa branca (25 µm) e faixa azul (8 µm) obtidos da J. Prolab. 

Filtros de fibra de vidro (1,2 µm) obtidos da Sartorius®; 

• Micropipetas de volumes variados (5000 mL, 1000 mL, 100 µL e 10 µL) 

(Thermo Scientific Finnpipett®); 

• Frascos de vidro âmbar de 22 mL e 1,000 mL com tampa e batoque em 

polietileno de alta densidade. 
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4.3 Procedimento de coleta e preservação das amostras 

As coletas das amostras da bacia do rio Doce foram realizadas por técnicos do 

Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC/MG). A amostragem foi pontual, do tipo 

simples, de superfície, tomadas preferencialmente na calha principal do curso de água, 

tendo em vista que a grande maioria dos pontos de coleta localiza-se em pontes. As 

amostras foram coletadas usando frascos de amostragem de vidro âmbar. O uso deste 

tipo de material minimiza a adsorção dos analitos no frasco. O armazenamento também 

foi feito em frascos de vidro âmbar de 1000 mL com tampa e batoque em polietileno , 

com 10 mL de metanol, para se evitar a degradação microbiológica dos compostos de 

interesse. Após a coleta, os frascos foram armazenados sob refrigeração e conduzidos 

para o Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas - UFOP. 

4.4 Preparo das soluções padrão 

Para realizar as análises e construir as curvas de calibração analítica foram 

preparadas soluções dos microcontaminantes orgânicos em metanol, sendo a 

concentração da solução estoque de 1000 µg/L e, a partir desta, foram realizadas 

diluições para concentrações menores. Todas as soluções foram mantidas em freezer e 

retiradas deste apenas antes de sua manipulação. 

O padrão deuterado de 4-nonilfenol foi preparado utilizando piridina como 

solvente, pois este foi usado para ressuspender o extrato seco para posterior etapa de 

derivatização e análise cromatográfica dos compostos. A concentração da solução 

estoque foi de 200 µg/L. 

A solução dos padrões dos elementos inorgânicos gálio, ítrio e escândio foi 

preparado em água ultrapura, sendo sua concentração final de 3,33 mg/L. 

4.5 Preparo das amostras: filtração da amostra e ajuste de pH 

Devido às baixas concentrações de microcontaminantes verificadas no ambiente, 

o procedimento de preparação de amostra é um passo extremamente importante no 

desenvolvimento do método de análise. 
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As amostras foram submetidas ao processo de filtração à vácuo para a remoção 

das partículas em suspensão para evitar o entupimento dos cartuchos na etapa de 

extração. Para a realização dessa etapa foram utilizados papéis de filtro faixa branca, 

filtro faixa azul e filtros de fibra de vidro, nessa sequência. O sistema empregado nessa 

etapa está mostrado na Figura 7. 

Figura 7: Sistema de filtração à vácuo. 

 

Para a determinação dos microcontaminantes orgânicos ajustou-se o pH de 500 

mL da amostra filtrada para 2,00 ± 0,20 com o auxílio de uma solução de HCl 50 % v/v. 

Posteriormente, foi acrescentado 250 mg de EDTA às amostras. Essas foram 

submetidas à um repouso de uma hora para complexar os metais presentes na amostra. 

Após a filtração e antes de adicionar o EDTA, 300 µL da amostra foi retirada e 

reservada para a análise de elementos inorgânicos, adicionaram-se 20 µL dos padrões 

interno de gálio, ítrio e escândio de modo que a concentração final foi igual a 208,50 

µg/L. Em seguida, a solução final foi congelada e liofilizada por, aproximadamente, 1 

hora para a redução do volume a cerca de um terço do original, para concentrar os 

metais. Para a análise das amostras, aplicou-se 20 µL de uma solução de graxa de 

silicone (Down Corning) diluída em tolueno no centro da placa de quartzo e secou a 

mesma em capela de fluxo laminar. Em seguida, aplicou-se 10 µL da amostra pré-

concentrada, que foi novamente seca e analisada no TXRF. 

4.6 Extração dos microcontaminantes orgânicos 

A etapa de extração consistiu no enriquecimento e concentração dos analitos da 

matriz original, a fim de minimizar os interferentes. O procedimento de extração dos 
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microcontaminantes orgânicos foi realizado de acordo com Sanson (2012). Inicialmente 

foi realizado o condicionamento do cartucho de extração: 5 mL do acetato de etila (para 

remover possíveis interferentes), seguido de 5 mL de metanol e, por fim, 5 mL de água 

ultrapura (para que a fase estacionária do cartucho fique com um solvente semelhante à 

amostra). Esta etapa necessária para ativar os sítios ligantes presentes ao longo do leito 

estacionário, para que fiquem disponíveis para os analitos contidos na amostra.  

Após o condicionamento, foram passados 500 mL da amostra pelo cartucho em 

uma vazão de aproximadamente 5 mL/min. Os analitos foram extraídos utilizando um 

aparato desenvolvido no próprio laboratório que tem como finalidade minimizar a 

manipulação da amostra e, consequentemente, a contaminação da mesma (Figura8). 

Este sistema de extração foi descrito por Sanson (2014). Após a passagem de todo o 

volume da amostra pelo cartucho, foram passados 10 mL de água ultrapura acidificada 

(pH 2) para o clean up dos cartuchos (remoção dos interferentes). Em seguida, o 

cartucho foi seco, sendo mantido no manifold sob vácuo para eliminar o excesso de 

água que pode dificultar na fase de secagem do extrato. 

Figura 8: Esquema do sistema desenvolvido no laboratório para extração dos 
microcontaminantes orgânicos. 

 

Fonte: SANSON, 2014. 
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Por fim foi realizada a eluição, que consiste na retirada dos analitos de interesse 

que ficaram retidos no cartucho de extração através da passagem de um solvente com 

maior afinidade pelos analitos. Essa etapa foi realizada pela passagem de três frações de 

3 mL de acetato de etila com o auxílio de uma bomba de vácuo. Os eluatos foram 

recolhidos em frascos âmbar de 22 mL, secos sob fluxo de N2 e ressuspendidos com 

500 µL de metanol (agitado em vortex). Para cada uma das análises cromatográficas, 

foram utilizados 100 µL desse extrato para a análise do extrato puro e 70 µL do extrato 

acrescido de 30 µL de um padrão de 100 µg/L para análise do extrato fortificado com o 

intuito de compensar o efeito matriz que varia de amostra para amostra. 

4.7 Reação de derivatização 

O reagente derivatizante bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA), 

adicionado de uma pequena quantidade (1%) do catalisador trimetilclorosilano (TCMS) 

para aumentar a eficiência da reação, é um dos mais utilizados para análise de 

microcontaminantes em amostras ambientais. A derivatização foi realizada com 75 µL 

de BSTFA: 1%TCMS e 25 µL de piridina aquecido à 80 ºC por 30 minutos. O volume 

de piridina adicionado já continha o 4-nonilfenol deuterado, utilizado como padrão 

interno, de modo que sua concentração final nos 100 µL foi de 50 µg/L. 

4.8 Descrição dos equipamentos cromatográficos e do TXRF 

Parte das análises dos microcontaminantes foi realizada em um UPLC-HRMS da 

Shimadzu® (ultra performance liquid chromatography/ high resolution mass 

spectrometry). O cromatógrafo líquido em questão (Figura 9) é equipado com um 

sistema binário de bombas (modelo LC-30AD) e um amostrador automático (modelo 

SIL 30AC). O espectrômetro de massas (Shimadzu LC/IT/TOF) possui dois 

analisadores de massa em série: uma armadilha de íons (íon trap, IT) seguido por um 

tempo de vôo (time of flight, TOF), que confere alta sensibilidade e resolução na 

obtenção de espectros. A fonte de ionização utilizada foi ionização por eletrospray 

(electrospray ionization, ESI). A separação cromatográfica foi feita por meio da coluna 

cromatográfica Kinetex C18 (50 × 3,0 mm; 2,6 µm - Phenomenex). 
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Figura 9: Cromatógrafo líquido acoplado ao espectrômetro de massas – 
UPLC/HRMS/IT/TOF (Shimadzu). 

 

O metanol foi escolhido como fase móvel orgânica porque este é considerado 

um solvente orgânico aceptor de próton, que viabiliza uma ionização mais significativa 

dos analitos, no modo negativo. E a fase aquosa foi a água. Ambas as fases móveis 

foram modificadas com hidróxido de amônio de concentração de 3,5 mM. Todos os 

parâmetros relevantes para a análise por UPLC-HRMS são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9: Parâmetros e valores do método de determinação de microcontaminantes 
orgânicos por UPLC-HRMS. 

Parâmetro Valor 

Cromatógrafo líquido 

Temperatura do forno 40 ºC 

Volume injetado 10 µL 

Fluxo da fase móvel 0,2 mL/min até 17,50 min 

0,3 mL/min a partir de 17,51 min 

Gradiente (% de fase móvel orgânica – B) 5% de B (1,50 min), aumento para 95% de B 
até 12,5 min, permanece em 95% de B por 5 
min, diminui para 5% de B até 19 mim, 
permanece em 5% de B por 1 min 

Espectrômetro de massas 

Voltagens no modo positivo/negativo +4,5 kV/-3,5 kV 

Fluxo do gás de secagem 160 kPa 

Temperatura do bloco de secagem 200 ºC 

Tempo de acumulação no octapolo 100 ms 

Voltagem so detector 1,72 kV 

Tempo total de análise 20 min 
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As análises de alguns microcontaminantes orgânicos foram realizadas em um 

cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas da Shimadzu® modelo 

QP2010S – Plus (Figura 10) equipado com amostrador automático (modelo AOC-20i – 

Shimadzu®) e controle eletrônico de fluxo. O volume de injeção foi de 2 µL e a energia 

de ionização de 70eV. A coluna cromatográfica utilizada foi a ZB-5HT Inferno - (5 % 

fenil 95 % dimetil polisiloxano, 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm). Os demais parâmetros 

relevantes para a análise por GC-MS são apresentados na Tabela 10. 

Figura 10: Cromatógrafo a gás acoplado ao espectrômetro de massas – GC-MS 
(Shimadzu). 
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Tabela 10: Parâmetros e valores do método de determinação de microcontaminantes 
orgânicos por GC-MS. 

Parâmetro Valor 

Cromatógrafo a Gás 

Injetor 

Temperatura do injetor 280 °C 

Modo de injeção splitless 

Tempo de splitless 0,5 min 

Forno da Coluna 

Coluna 

ZB-5HT Inferno - (5 % fenil 95 % dimetil 

polisiloxano, 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm, 

Phenomenex) 

Rampa de temperatura 

40°C (1 min), aumento para 200°C a 

10 °C/min; aumento para 260°C a 15°C/min; e 

aumento para 280°C a 3°C/min (1 min) 

Fase Móvel 

Gás de arraste Hélio 

Modo de controle da vazão Velocidade Linear 

Pressão ~ 86,4 kPa 

Vazão total 42,7 mL/min 

Vazão na coluna 1,56 mL/min 

Velocidade linear 45,0 cm/s 

Razão de divisão 1/20 

Espectrômetro de Massas 

Fonte de ionização 250 °C 

Interface 280 °C 

Tempo de corte do solvente 10 min 

Voltagem do detector 0,80 kV 

Tempo total de análise 28,67 min 

 

A quantificação dos elementos inorgânicos foi realizada no equipamento de 

Fluorescência de raios – X por Reflexão Total S2 Picofox da Bruker® (Figura 11) com 

excitação por tubo de raios – X de Mo K e operado com voltagem de 50kV e corrente 

de 700 µA. O tempo de aquisição das análises foi de 1200s. 
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Figura 11: Equipamento de Fluorescência de raios – X por Reflexão Total S2 Picofox 
(Bruker). 

 

4.9 Validação da Metodologia de Determinação de Microcontaminantes 

A validação do método otimizado é necessária para que seja determinada a 

confiabilidade do mesmo por meio da medida das figuras de mérito, para que então a 

sua aplicação seja possibilitada. Para tanto, os seguintes parâmetros foram validados: 

• Seletividade: na cromatografia em fase líquida foi avaliada pelos tempos 

de retenção dos compostos estudados e por meio dos espectros de massa dos picos 

obtidos na separação dos constituíntes da amostra e dos padrões; na cromatografia em 

fase gasosa os analitos foram determinados pelo tempo de retenção e por comparação da 

intensidade de três íons formados na ionização; e no TXRF foi atribuída às linhas de 

emissão de radiação que é característica de cada elemento químico; 

• Curva analítica e ajuste: a curva analítica foi estabelecida injetando-se 

padrão contendo todos os analitos e, no caso do GC-MS, também foi injetado o PI 

derivatizado, na faixa de concentração de 0,1 a 200 µg/L (analitos) e 20 µg/L (PI) (vide 

curvas analíticas no Apêndice A); 

• Efeito matriz: foi estabelecido realizando a injeção do spike da amostra 

(70 µL da amostra adicionado de 30 µL de solução padrão dos microcontaminantes 

orgânicos a 100 µg/L); 

• Exatidão: nos métodos cromatográficos foi determinada por adição e 

recuperação de amostras contaminadas em três níveis de concentração e em triplicata, 
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no método de fluorescência de raios – X foi feita por comparação com material 

certificado de referência (CRM); 

• Precisão: avaliada pelo coeficiente de variação em replicatas injetadas no 

mesmo dia; 

• Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ): os limites de 

detecção e quantificação dos equipamentos de cromatografia foram calculados 

utilizando o método baseado na relação sinal/ruído de uma amostra de água natural 

fortificada com os compostos de interesse. O LD foi calculado como sendo três vezes a 

relação sinal/ruído, fornecido pelos softwares LabSolutions e GCMSsolution, ambos da 

Shimadzu®, e o LQ foi calculado considerando dez vezes a relação sinal/ruído. Os 

limites de detecção e quantificação dos métodos cromatográficos foram estabelecidos 

pelos LD e LQ dos equipamentos, índice de recuperação e fator de concentração do 

procedimento de extração e do fator de influência na resposta pelo efeito da matriz. No 

método de fluorescência de raios – X o LD é fornecido pelo software SPECTRA da 

Bruker®. 

4.10 Análise das Amostras Naturais 

Após a validação dos métodos cromatográficos e de fluorescência de raios – X, 

estes foram aplicados em amostras naturais coletadas na região da bacia do rio Doce, 

contemplando diferentes estações climáticas.  

Para conseguir uma análise efetiva dos resultados por meio da inspeção da 

correlação entre possíveis fontes de contaminação realizou-se análises exploratórias 

multivariadas. Para tanto utilizou-se da análise das componentes principais (PCA). Os 

cálculos da PCA foram realizadas utilizando o software Minitab 16. A análise 

exploratória utilizada objetivou a separação de grupos de amostras conforme o tipo e o 

grau de contaminação por microcontaminantes e ainda para verificar a existência de 

alguma correlação entre esses dados e os pontos de coleta. 
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4.11 Estimativa da toxicidade dos microcontaminantes orgânicos estudados 

Na legislação brasileira e mundial não há valores limites para os desreguladores 

endócrinos e fármacos em água potável ou superficial. Ainda assim, uma análise de 

risco da exposição a tais contaminantes pela ingestão de água foi realizada neste 

trabalho para se estimar a toxicidade destes para humanos. Os cáculos foram feitos 

considerando os parâmetros adotados pela OMS para substâncias não-carcinogênicas no 

seu guia de qualidade de água potável (WHO, 2011). Para cálculo da ingestão diária 

tolerável (IDT) foram considerados os menores valores de dose que causam efeito 

adverso nos animais (LOAEL). A IDT é definida como a quantidade de uma substância 

que pode ser ingerida diariamente, sem dano à saúde humana, com base em informações 

toxicológicas. Um fator de incerteza (FI) igual a 1000 foi utilizado para considerar as 

variações interespécies e as variações intraespécies. Para a obtenção dos valores de IDT 

utilizou-se a Equação 1 abaixo. 

��� = 	 ���	�

�

         Equação 1  

 Para o cálculo da estimativa de valores guias de toxicidade para humanos (VG) 

foi considerado que o peso corporal de um adulto (PC) é de 60 Kg, que o consumo 

diário de água (C) é de 2 litros e que apenas 20 % (F = 0,20) da IDT advirá do consumo 

de água contaminada. A Equação 2 foi utilizada para este cálculo. Estima-se que o 

consumo de água contendo os poluentes em concentrações abaixo dos valores de VG 

não há efeito tóxico para seres humanos e que valores de concentração acima de VG 

oferecem risco à saúde dos mesmos. 

� = 	 ���	×��	×	
	
�

        Equação 2 
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5. RESULTADOS 

5.1 Determinação da relação massa/carga e tempo de retenção de cada 

microcontaminante orgânico 

Para que a identificação e quantificação de cada analito fosse realizada, foi 

necessário estabelecer quais os valores de relação m/z seriam monitorados durante a 

análise por GC-MS e por UPLC-HRMS. O procedimento de escolha dos valores de m/z 

monitorados foi realizado utilizando o software da Shimadzu® e a biblioteca do 

National Institute of Standards and Technology (NIST®).  

Para o monitoramento dos microcontaminantes orgânicos por GC-MS, injetou-

se, após a etapa de derivatização, uma solução concentrada de 1000 µg/L dos analitos 

com 50 ppb de PI, em seguida selecionou-se o pico e obteve-se seu espectro de massas. 

Deste escolheu-se o íon de maior intensidade para o íon de quantificação e dois ou três 

íons para a confirmação. As relações m/z escolhidas para quantificação e identificação 

dos analitos e os tempos de retenção dos compostos analisados por GC-MS encontram-

se na Tabela 11. 

Tabela 11: Relação m/z e tempo de retenção dos compostos analisados por GC-MS. 

Analito Sigla 
Tempo de 
retenção 
(min) 

Relação m/z 
para 

quantificação 

Relação m/z 
para 

identificação 

Ibuprofeno IBU 12,490 160 263; 234 
Paracetamol PCT 12,691 206 280; 116 
4-octilfenol 4OF 14,607 179 180; 278 
Cafeína CAF 14,842 194 109; 165 

4-nonilfenol 4NF 15,580 179 292; 277 
4-nonilfenol 
deuterado 

PI 15,591 183 296; 281 

Genfibrozila GEN 15,725 201 194; 122 
Naproxeno NPX 17,109 185 287; 243 
Diclofenaco DCF 18,195 214 277; 242 
Bisfenol A BFA 18,268 357 372; 207 

Prometazina PTZ 18,791 296 284; 213 
Estrona E1 20,805 342 257; 218 
Estradiol E2 21,096 416 285; 326 

Etinilestradiol EE2 21,762 425 300; 285 
Estriol E3 22,421 504 311; 345 
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O único microcontaminante orgânico que não sofre derivatização é a cafeína, 

entretanto, este analito possue ponto de ebulição compatível com a técnica. Observou-se 

que o íon mais abundante encontrado após fragmentação das substâncias que sofreram 

derivatização é o de m/z 73, que é referente ao grupo do derivatizante (trimetilsil) que 

foi adicionado às moléculas dos analitos. Portanto, este íon não pode ser utilizado para o 

monitoramento e outros íons mais abundantes foram selecionados para a quantificação. 

Para os microcontaminantes orgânicos monitorados por UPLC-HRMS injetou-se 

uma solução concentrada, selecionou-se o pico e adotou-se a relação m/z da espécie 

protonada ou desprotonada para a identificação. As relações m/z e os tempos de 

retenção dos compostos monitorados por UPLC-HRMS encontram-se detalhados na 

Tabela 12. 

Tabela 12: Relação m/z e tempo de retenção dos compostos orgânicos analisados por 
UPLC-HRMS. 

Analito Sigla 
Tempo de 

retenção (min) 
Relação m/z 

Sulfametoxazol SMZ 0,649 254,0594 
Aciclovir ACI 1,158 226,0935 

Norfloxacino NFX 6,509 320,1405 
Ciprofloxacino CIP 6,596 332,1405 
Bezafibrato BEZ 7,105 362,1154 

Levofloxacino LEV 7,193 362,1511 
Cimetidina CIM 7,316 253,1230 
Fluconazol FCZ 7,860 307,1113 
Linezolida LIN 8,263 338,1511 

Trimetropina TMP 8,456 291,1452 
Ranitidina RAN 9,175 315,1485 
Atenolol ATL 9,456 265,1558 

Metformina MET 12,982 130,1087 
Miconazol MIC 13,860 414,9933 

Azitromicina AZI 16,561 749,5158 

 

5.2 Validação da Metodologia de Determinação de Microcontaminantes 

Para estabelecer a confiabilidade da metodologia desenvolvida para 

determinação de microcontaminantes em amostras de águas superficiais foi realizada a 
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validação da mesma. Os parâmetros avaliados durante a validação estão apresentados 

nos itens a seguir. 

5.2.1 Seletividade 

Para os microcontaminantes orgânicos monitorados por GC-MS, a seletividade 

do método foi atribuída aos tempos de retenção e à relação entre os íons monitorados, 

de acordo com a Tabela 11 acima. Na Figura 12 é possível observar a identificação 

realizada para os microcontaminantes (a) 4-octilfenol, (b) ibuprofeno e (c) estrona. 

Figura 12: Cromatogramas de alguns íons monitorados por GC-MS e seus respectivos 
espectros de massas: (a) 4-octilfenol; (b) ibuprofeno e (c) estrona. 

 

 

A técnica de UPLC-HRMS utilizada para quantificação de alguns 

microcontaminantes orgânicos é considerada altamente seletiva, pois monitora íons em 

alta resolução (> 10.000 FWHM - Full Width at Half Maximum) com erros relativos a 

massa absoluta menores que 10 ppm, o que assegura a indicação do pico cromatográfico 

ser atribuído a um só componente. Deste modo, a seletividade pode ser avaliada pelos 
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tempos de retenção dos analitos nos cromatogramas e confirmada por meio dos 

espectros de massas dos picos obtidos na separação dos constituintes da amostra. A 

Figura 13 exemplifica a seletividade do método através de alguns cromatogramas de 

compostos estudados com seus respectivos espectros de massas. 

Figura 13: Cromatogramas dos íons selecionados com os respectivos espectros de 
massas: (a)sulfametoxazol (íon precursor = 254,0594; íon encontrado = 254,0603); (b) 
atenolol (íon precursor = 265,1558; íon encontrado = 265,1554) e (c) linezolida (íon 
precursor = 338,1511; íon encontrado = 338,1505). 

 

A seletividade para a técnica de TXRF foi atribuída às linhas de emissão de 

radiação que são características de cada elemento químico. Sendo assim, foi possível 

identificar os elementos de acordo com as séries de linhas K ou L dos espectros. A 

Tabela 13 apresenta valores das linhas de emissão de alguns dos elementos químicos 
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estudados. O espectro apresentado na Figura 14 exemplifica linhas de emissão de 

radiação de alguns dos elementos inorgânicos estudados. 

Tabela 13: Linhas de emissão características de alguns elementos inorgânicos 
monitorados por TXRF. 

Elemento químico Kα (E/keV) Kβ (E/keV) Lα1 (E/keV) Lβ (E/keV) 

Mn 5,895 6,491 0,638 0,649 
Fe 6,400 7,058 0,705 0,718 
Sc 4,089 4,461 0,396 0,400 
Ti 4,509 4,932 0,452 0,458 
Cu 8,042 8,906 0,930 0,950 
Zn 8,632 9,572 1,012 1,035 
Ga 9,243 10,265 1,098 1,125 
Y 14,934 16,739 1,923 1,996 
Ba 32,071 36,381 4,466 4,828 

 

Figura 14: Espectro com as linhas de emissão características de alguns elementos 
inorgânicos estudados. 

 

5.2.2 Ajuste da curva analítica 

As curvas analíticas da técnica de UPLC-HRMS foram obtidas por calibração 

externa usando a relação de área do pico cromatográfico pelas suas respectivas 
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concentrações crescentes. Para a técnica de GC-MS, as curvas analíticas foram obtidas 

por calibração interna relacionando a razão entre a área do pico cromatográfico do 

analito e a área do padrão interno (área do analito/ área PI) com a concentrações dos 

mesmos. Os modelos foram baseados na regressão quadrática para todos os analitos. As 

curvas analíticas estão apresentadas no Apêndice A e as equações das regressões 

juntamente com os respectivos coeficientes de correlação encontram-se nas Tabelas 14 

e 15 abaixo. 

Tabela 14: Equações das curvas analíticas e coeficientes de correlação dos 
microcontaminantes orgânicos monitorados por GC-MS. 

Analito 
Faixa de 

concentração 
(µg/L) 

Curva analítica 
Coeficiente 
de correlação 

(R2) 

Ibuprofeno 0,1 a 175 y = -0,46 x2 + 19,40 x - 0,02 0,99 

Paracetamol 0,1 a 125 y = -5,42 x2 + 51,96 x - 2,21 0,97 

4-octilfenol 0,1 a 175 y = -0,02 x2 + 3,60 x + 0,47 0,99 

Cafeína 10 a 175 y = 8701,18 x2 + 4154,53 x -9,87 0,97 

4-nonilfenol 1 a 175 y = -3,82 x2 + 54,88 x + 1,07 0,99 

Genfibrozila 0,1 a 175 y = -0,15 x2 + 11,07 x + 1,24 0,99 

Naproxeno 5 a 175 y = -0,21 x2 + 12,34 x + 5,02 0,99 

Diclofenaco 0,5 a 175 y = -1,06 x2 + 29,39 x + 2,43 0,99 

Bisfenol A 0,1 a 175 y = - 0,01 x2 + 2,47 x -1,34 0,99 

Prometazina 0,5 a 175 y = -0,14 x2 + 9,94 x  + 4,60 0,99 

Estrona 0,1 a 175 y = -0,20 x2 + 12,87 x + 2,21 0,99 

Estradiol 0,1 a 175 y = -0,32 x2 +  17,34 - 0,74 0,99 

Etinilestradiol 0,1 a 175 y = -1,09 x2 + 30,23 x + 0,35 0,99 

Estriol 0,1 a 175 y = -2,37 x2 + 44,84 x - 0,53 0,99 

 

 

Tabela 15: Equações das curvas analíticas e coeficientes de correlação dos 
microcontaminantes orgânicos monitorados por UPLC-HRMS. 



 

99 

 

Analito 
Faixa de 

concentração 
(µg/L) 

Curva analítica 
Coeficiente 
de correlação 

(R2) 

Sulfametoxazol 2,5 a 200 y = 1,46 x 10-12 x2 + 7,15 x 10-6 x 
+ 7,63 

0,98 

Aciclovir 1 a 150 y = 8,30 x 10-12 x2 - 2,15 x 10-5 x + 
12,54 

0,97 

Norfloxacino 5 a 200 y = 1,49 x 10-13 x2 + 5,52 x 10-6 x 
+ 7,65 

0,99 

Ciprofloxacino 5 a 175 y = -1,11 x 10-13 x2 + 9,72 x 10-6 x 
+ 3,44 

0,99 

Bezafibrato 7,5 a 200 y = -3,85 x 10-13 x2 + 3,67 x 10-5 x 
+ 10,37 

0,98 

Levofloxacino 5 a 200 y = -3,48 x 10-15 x2 + 5,46 x 10-6 x 
+ 6,58 

0,99 

Cimetidina 1 a 200 y = 1,15 x10-14 x2 + 3,18 x 10-6 x + 
4,78 

0,99 

Fluconazol 2,5 a 200 y = 3,99 x 10-13 x2 + 7,68 x 10-6 x 
+ 7,92 

0,98 

Linezolida 2,5 a 200 y = 7,60 x 10-13 x2 + 2,90 x 10-6 x 
+ 4,63 

0,99 

Trimetropina 0,1 a 200 y = 5,88 x 10-14 x2 + 9,23 x 10-7 x 
+ 1,48 

0,99 

Ranitidina 2,5 a 175 y = 7,07 x 10-14 x2 + 7,09 x 10-6 x 
+ 2,39 

0,99 

Atenolol 1 a 200 y = 6,38 x 10-13 x2 + 2,35 x 10-5 x - 
0,78 

0,99 

Metformina 2,5 a 200 y = 3,00 x 10-13 x2 + 1,74 x 10-5 x 
+ 1,02 

0,98 

Miconazol 1 a 175 y = 2,11 x 10-13 x2 + 8,03 x 10-7 x 
+ 1,17 

0,98 

Azitromicina 0,1 a 200 y = 9,50 x 10-15 x2 + 1,21 x 10-6 x 
0,22 

0,99 

Os ajustes das curvas foram avaliados por meio dos coeficientes de correlação 

(R²) dos modelos de calibração obtidos para cada analito. Verificou-se que os valores de 
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correlação obtidos foram superiores a 0,97 e, portanto, atendem aos critérios exigidos, 

pois, de acordo com o INMETRO, um valor maior que 0,90 é aceitável. 

Para a técnica de TXRF não é necessário a construção de curvas analíticas, pois 

o próprio software SPECTRA da Bruker® calcula a concentração dos elementos 

inorgânicos de acordo com a Equação 3 abaixo: 

�� = ���×��×���

���×��
        Equação 3 

 

Sendo: Ci – concentração do elemento i;  

 CIS – concentração do padrão interno ; 

Ni – número de pulsos do elemento i; 

SIS – sensibilidade relativa do padrão interno; 

NIS – número de pulsos do padrão interno; 

Si – sensibilidade relativa do elemento i. 

5.2.3 Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

Os limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos foram calculados 

utilizando o método baseado na relação sinal/ruído de uma matriz semelhante 

fortificada com os compostos de interesse. O LD foi calculado como sendo três vezes a 

relação sinal/ruído e o LQ dez vezes a mesma relação. Os valores da relação sinal/ruído 

foram fornecido pelos softwares LabSolutions e GCMSsolution, ambos da Shimadzu®. 

Os valores obtidos para os limites de detecção e quantificação do método foram 

calculados considerando o limite de detecção do equipamento, o fator de concentração 

de 1000 vezes, o índice de recuperação e o efeito da matriz. Os valores de LD e LQ dos 

métodos cromatográficos estão apresentados na Tabela 16. 

 

 

 

 

Tabela 16: Valores dos limites de detecção e de quantificação dos métodos 
determinados para os microcontaminantes  orgânicos estudados. 
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Analito LD (ng/L) LQ (ng/L) 

Ibuprofeno 2,2 7,34 

Paracetamol 2,18 7,28 

4-octilfenol 2,14 7,13 

Cafeína 1,52 5,05 

4-nonilfenol 2,26 7,53 

Genfibrozila 1,22 4,06 

Naproxeno 2,51 8,37 

Diclofenaco 0,5 1,67 

Bisfenol A 2,08 6,93 

Prometazina 6,97 23,2 

Estrona 1,93 6,44 

Estradiol 1,07 3,6 

Etinilestradiol 1,04 3,46 

Estriol 2,08 6,93 

Sulfametoxazol 0,63 2,11 

Aciclovir 2,71 9,02 

Norfloxacino 5,05 16,8 

Ciprofloxacino 3,38 11,3 

Bezafibrato 1,06 3,54 

Levofloxacino 3,67 12,2 

Cimetidina 1,57 5,24 

Fluconazol 0,74 2,46 

Linezolida 1,15 3,84 

Trimetropina 0,58 1,93 

Ranitidina 0,85 2,83 

Atenolol 1,9 6,34 

Metformina 7,44 24,8 

Miconazol 0,97 3,24 

Azitromicina 2,15 7,16 

 

Os valores encontrados são satisfatórios pois estão abaixo de valores reportados 

na literatura. Al-Odaini e colaboradores (2010), após a extração em fase sólida de 150 

mL de amostra de água superficial e análise por LC-ESI-MS/MS encontrou limites de 
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detecção iguais a 9 ng/L para PCT, 14 ng/L para ATL, 281 ng/L para MET e 10 ng/L 

para DCF. Sodré e colaboradores (2009) realizou extração em fase sólida de 3 ou 4 L de 

amostra de água potável, derivatização dos compostos orgânicos de interesse e análise 

por GC-MS e obteve limites de detecção iguais a 60 ng/L para 4OF, 30 ng/L para CAF, 

110 ng/L para 4NF, 30 ng/L para BPA, 70 ng/L para E1, 100 ng/L para E2 e 90 ng/L 

para EE2. 

No método de fluorescência de raios – X o LD é fornecido pelo software 

SPECTRA da Bruker® de acordo com a Equação 4 abaixo. O software assume que o 

LD é três vezes o desvio padrão da área do pico do elemento. Logo, para calcular o LQ 

basta achar o valor refente a um desvio padrão e multiplicar por dez. A Tabela 17 

apresenta os valores de LD e LQ obtidos para o método de TXRF. 

��� = 	 �	×��	×	����

��
        Equação 4 

Sendo: LDi – limite de detecção do elemento i; 

 Ci – concentração do elemento i; 

Ni – área do pico de fluorescência; 

NBG – área do background. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Valores de LD e LQ obtidos para o método de TXRF. 

Elementos LD (µg/L) LQ (µg/L) 
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K 38,5 128,3 

Ca 26,67 88,9 

Ti 11,7 39 

Cr 6,88 22,93 

Mn 5,47 18,23 

Fe 4,22 10,07 

Ni 2,88 9,6 

Cu 2,62 8,73 

Zn 2,33 7,76 

As 1,85 6,17 

Br 1,56 5,2 

Sr 2,15 7,17 

Ba 22,94 76,47 

 

Os valores de limites de detecção são condizentes com os reportados pela 

litaretura, como os citados por Cataldo e colaboradores (2012) para K (66 µg/L), para 

Ca (38 µg/L), para Ti (18 µg/L), para Cr (11 µg/L), para Mn (8,9 µg/L), para Fe (7,3 

µg/L), para Ni (3,8 µg/L), para Cu (3,3 µg/L), para Zn (2,9 µg/L), para As (2,3 µg/L), 

para Br (2,1 µg/L), para Sr (1,9 µg/L) e para Ba (29 µg/L). 

5.2.4 Precisão 

Para verificar a precisão do método analítico foi avaliada a repetibilidade do 

mesmo por meio da análise do coeficiente de variação (CV). Deste modo foram 

analisadas soluções padrão em quintuplicata em três concentrações distribuídas de 

acordo com a faixa estudada para cada analito. Os valores de CV estão apresentados nas 

Tabelas 18 e 19. 

 

 

Tabela 18: Valores de coeficientes de variação obtidos após análise em em três níveis de 
concentração para os microcontaminantes orgânicos analisados por GC-MS. (continua) 

Analito Concentração (µg/L) Média das áreas  CV (%) 
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Ibuprofeno 

1 0,047 12,07 

50 2,688 0,71 

175 12,232 0,33 

Paracetamol 

2,5 0,115 12,64 

50 1,444 4,00 

125 4,160 5,47 

4-octilfenol 

2,5 0,639 1,13 

50 14,466 1,09 

175 66,313 0,70 

Cafeina 

10 < LD8 18,60 

125 0,033 5,33 

200 0,042 5,37 

4-nonilfenol 

5 0,149 0,18 

75 1,256 5,08 

175 4,331 1,95 

Genfibrozila 

1 0,051 16,20 

75 6,233 4,92 

175 21,072 1,17 

Naproxeno 

7,5 0,504 14,96 

75 5,210 5,53 

175 19,599 2,34 

Bisphenol A 

0,5 0,402 9,26 

75 28,346 7,99 

175 73,393 0,67 

Diclofenaco 

1 0,122 13,62 

50 1,802 2,09 

175 7,951 5,10 
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Tabela 18: Valores de coeficientes de variação obtidos após análise em em três níveis de 

concentração para os microcontaminantes orgânicos analisados por GC-MS. 

(conclusão) 

Analito Concentração (µg/L) Média das áreas  CV (%) 

Prometazina 

1 0,362 2,66 

50 4,763 8,59 

175 24,591 2,19 

Estrona 

1 0,115 2,46 

50 3,871 6,12 

175 17,740 0,48 

Estradiol 

1 0,225 2,70 

50 3,034 3,60 

175 12,566 0,58 

Etinilestradiol 

1 0,088 6,16 

50 1,740 3,15 

175 7,549 0,31 

Estriol 

1 0,076 7,15 

50 1,134 3,83 

175 5,114 1,20 
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Tabela 19: Valores de coeficientes de variação obtidos após análise em em três níveis de 
concentração para os microcontaminantes orgânicos analisados por UPLC-HRMS. 
(continua) 

Analito Concentração (µg/L) Média das áreas CV (%) 

Sulfametoxazol 

5 134764 3,85 

100 5949588 4,77 

200 8816522 9,36 

Aciclovir 

2,5 105142 8,94 

100 5164171 2,85 

200 5705970 1,46 

Norfloxacino 

5 195849 5,82 

75 10628508 5,84 

200 20762319 1,74 

Ciprofloxacino 

5 124940 8,98 

100 10308154 12,25 

175 24909425 1,60 

Bezafibrato 

10 48605 6,42 

100 2327451 13,12 

200 5220718 4,71 

Levofloxacino 

5 204627 9,53 

100 16466055 6,16 

200 33802040 1,10 

Cimetidina 

5 927398 13,74 

100 29220580 3,96 

200 49196996 3,60 

Fluconazol 

5 102933 12,04 

100 8854482 7,31 

200 13293254 6,52 

Linezolida 

2,5 194547 1,45 

100 9460824 2,87 

200 13965997 7,05 
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Tabela 19: Valores de coeficientes de variação obtidos após análise em em três níveis de 

concentração para os microcontaminantes orgânicos analisados por UPLC-HRMS. 

(conclusão) 

Analito Concentração (µg/L) Média das áreas CV (%) 

Trimetropina 

0,5 200582 5,81 

100 33238618 4,14 

200 49081752 8,18 

Ranitidina 

5 371352 16,03 

75 9893411 8,07 

175 20120534 6,32 

Atenolol 

2,5 169058 7,50 

100 3636392 4,63 

200 6929144 1,03 

Metformina 

5 239463 1,27 

100 4762790 8,76 

200 9322259 4,12 

Miconazol 

2,5 336567 15,81 

100 16260690 2,44 

175 26786824 13,05 

Azitromicina 

1 1125682 6,94 

100 56440525 4,35 

200 93818912 4,43 

 

De acordo com os dados apresentados nas tabelas acima, pode-se dizer que os 

métodos são precisos para todos os 29 microcontaminantes orgânicos estudados, pois os 

coeficientes de variação obtidos estão abaixo de 20% (RIBANI, 2004). 

A precisão do método de TXRF (Tabela 20) foi avaliada através dos valores de 

CV da análise de sete replicatas de soluções padrão de NIST 1643e. 
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Tabela 20: Valores de coeficientes de variação obtidos após análise de sete replicatas do 
padrão de elementos inorgânicos em estudo. 

Elemento Concentração (µg/L) Desvio Padrão (µg/L) CV (%) 

K 1648,22 367,3 19,28 

Ca 30296,7 3971,97 13,11 

Ti 164,28 31,4 19,11 

Cr 14,82 2,67 17,99 

Mn 33,25 5,13 15,43 

Fe 112,57 19,04 16,91 

Ni 60,33 5,89 9,76 

Cu 21,18 2,58 12,17 

Zn 136,54 20,08 14,71 

As 67,82 2,16 3,18 

Br 1,7 0,15 8,55 

Sr 291,1 12,01 4,13 

Ba 402,12 65,17 7,52 

 

Pode-se constatar que o método de TXRF é preciso para todos os elementos 

inorgânicos estudados, pois foram calculados valores de CV menores que 20% 

(RIBANI, 2004). 

5.2.5 Exatidão 

Com a finalidade de estabelecer a exatidão do método analítico realizou-se o 

ensaio de recuperação, o qual foi feito em três níveis de fortificação (ponto máximo e 

mínimo injetados em triplicata e o ponto médio, sete replicatas) em amostras de água 

coletadas na lagoa do Parque do Itacolomi, Ouro Preto – MG. Para se obter os valores 

de recuperação (Tabela 21) utilizou-se as curvas analíticas previamente estabelecidas. 
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Tabela 21: Índice de recuperação para SPE dos microcontaminantes estudados. 
(continua) 

Analito 
Concentração 

(µg/L) 
Recuperação 

(%) 
CV (%) 

Média das 
recuperações** 

(%) 

Ibuprofeno 
10 82,39 6,99 

68,52 75 67,73 7,49 
150 55,43 5,11 

Paracetamol 
10 28,38 10,12 

63,96 75 81,24 5,90 
150 82,25 2,55 

4-octilfenol 
10 74,34 7,88 

60,60 75 57,72 18,36 
150 49,74 1,10 

Cafeína 
10 72,29 6,71 

85,94 75 92,30 10,42 
150 93,23 0,68 

4-nonilfenol 
10 68,92 4,56 

61,80 75 58,53 7,63 
150 57,95 0,77 

Genfibrozila 
10 88,80 5,92 

83,63 75 85,05 8,49 
150 77,05 0,66 

Naproxeno 
10 77,82 7,58 

74,09 75 81,42 9,54 
150 63,03 2,16 

Bisphenol - A 
10 78,08 7,05 

85,69 75 96,64 6,90 
150 82,35 1,10 

Diclofenaco 
10 88,36 5,45 

99,41 75 129,42 9,44 
150 80,44 8,84 

Prometazina 
10 29,65 19,12 

17,41 75 48,75 26,31* 
150 5,16 6,78 

Estrona 
10 69,73 10,52 

71,10 75 100,56 12,83 
150 43,01 2,41 

Estradiol 
10 60,92 8,35 

64,63 75 87,90 10,62 
150 45,06 3,65 
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Tabela 21: Índice de recuperação para SPE dos microcontaminantes estudados. 

(continua) 

Analito 
Concentração 

(µg/L) 
Recuperação 

(%) 
CV (%) 

Média das 
recuperações** 

(%) 

Etinilestradiol 
10 61,65 4,57 

68,17 75 100,76 12,07 
150 42,10 2,49 

Estriol 
10 87,17 10,20 

76,26 75 108,92 12,58 
150 32,68 6,62 

Sulfametoxazol 
10 77,22 25,59* 

9,88 75 12,38 18,64 
150 7,39 6,64 

Aciclovir 
10 6,67 14,74 

9,04 75 13,54 15,14 
150 6,91 0,38 

Norfloxacino 
10 7,77 18,26 

7,85 75 10,37 19,12 
150 5,41 11,29 

Ciprofloxacino 
10 64,95 3,83 

25,98 75 8,66 15,94 
150 4,34 15,72 

Bezafibrato 
10 10,59 6,23 

24,74 75 35,96 11,54 
150 27,68 6,11 

Levofloxacino 
10 66,93 9,53 

31,75 75 18,88 6,16 
150 9,45 1,10 

Cimetidina 
10 48,47 23,46* 

4,84 75 6,45 17,93 
150 3,23 8,73 

Fluconazol 
10 17,49 11,08 

28,70 75 40,36 17,56 
150 28,25 4,18 
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Tabela 21: Índice de recuperação para SPE dos microcontaminantes estudados. 

(conclusão) 

Analito 
Concentração 

(µg/L) 
Recuperação 

(%) 
CV (%) 

Média das 
recuperações** 

(%) 

Linezolida 
10 61,44 8,50 

51,11 75 34,86 18,67 
150 57,02 6,67 

Trimetropina 
10 17,52 6,78 

11,04 75 10,41 17,23 
150 5,20 10,24 

Ranitidina 
10 10,99 3,27 

11,39 75 15,46 14,05 
150 7,72 0,90 

Atenolol 
10 18,94 3,16 

7,58 75 2,54 18,80 
150 1,27 6,02 

Metformina 
10 58,85 17,48 

31,38 75 7,85 37,41* 
150 3,92 4,87 

Miconazol 
10 49,67 9,99 

40,43 75 36,68 18,40 
150 34,93 7,98 

Azitromicina 
10 3,40 17,35 

3,16 75 5,36 30,35* 
150 2,92 13,10 

* Valor superior ao aceitável de 20 %.  

** Valor excluído do cálculo da média, se houve, CV acima de 20 %. 

 

Como pode ser observado na Tabela 21, para a maioria dos analitos o valor de 

recuperação é satisfatório, levando em consideração o fato de ser uma análise 

simultânea de diferentes compostos. Nota-se que existem alguns valores de CV 

ultrapassam o valor ideal (20%). Contudo, deve-se levar em conta também o fato de que 

a amostra de água superficial utilizada para o ensaio de recuperação não se encontrava 

isenta dos microcontaminantes, além de conter outros interferentes. Por estes motivos, o 

método foi considerado exato, salvo as restrições comentadas. Os valores mais baixos 

de recuperação, em geral, foram obtidos para as maiores concentrações dos 

microcontaminantes 
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A exatidão do método de fluorescência de raios – X foi obtida analisando NIST 

1643e e comparando, por meio do desvio relativo, o valor de concentração obtido com o 

valor fornecido pelo fabricante. Os valores de concentração e de exatidão estão 

apresentados na Tabela 22 abaixo. 

Tabela 22: Valores de exatidão para o método de TXRF. 

Elemento 

NIST 1643e NIST 1643e TXRF 
Erro 

Relativo 
(%) 

Concentração 
(µg/L) 

Desvio 
Padrão 
(µg/L) 

Concentração 
(µg/L) 

Desvio 
Padrão 
(µg/L) 

K 2034,00 29,00 1648,22 367,30 18,97 
Ca 32300,00 1100,00 30296,70 3971,97 6,20 
Sc Padrão interno - 264,67 30,89 - 
Ti - - 164,28 31,40 - 
Cr 19,90 0,23 14,82 2,67 25,53 
Mn 38,97 0,45 33,25 5,13 14,68 
Fe 98,10 1,40 112,57 19,04 14,75 
Ni 62,41 0,69 60,33 5,89 3,33 
Cu 22,76 0,31 21,18 2,58 6,94 
Zn 78,50 2,20 136,54 20,08 73,93 
Ga Padrão interno - 208,30 - - 
As 60,45 0,72 67,82 2,16 12,19 
Br - - 1,70 0,15 - 
Sr 323,10 3,60 291,10 12,01 9,90 
Y Padrão interno - 269,45 6,71 - 
Ba 544,20 5,8 402,12 65,17 7,42 

 

Pode-se dizer que o método é exato para todos os elementos inorgânicos, exceto 

para cromo e zinco, pois os valores dos desvios relativos foram maiores que 20%.  

5.2.6 Correção do Efeito Matriz 

Devido à interferência que a matriz causa no resultados das análises, faz-se 

necessário utilizar artifícios que reduzam ou possibilitem calcular um valor para este 

efeito matriz para que este possa ser utilizado na correção dos resultados das amostras. 

Um recurso utilizado para calcular este efeito foi a realização de um spike nos extratos, 

ou seja, a amostra foi reanalisada com a adição de uma concentração conhecida de 

padrão. Desta maneira, é possível obter um valor para o efeito da matriz sobre a 
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resposta dos analitos, como demostrado na Equação 5. A concentração final após o 

spike nos extratos das amostras foi de 30 µg/L. 

�. !. =
"�#$�%&'(,*×�+,-#./+0

�$+1/ã-	34	µ5/7
  Equação 5 

Sendo: E.M. – efeito matriz; 

Aspike – área obtida da análise de 70 µL do extrato adicionado de 30 µL da 

solução padrão de 30 µg/L; 

Aamostra – área obtida da análise da amostra; 

Apadrão 30 µg/L – área obtida da injeção de uma solução padrão de 30 µg/L. 

Na Equação 5 tem-se que se o valor de E.M. for maior que 1 ocorreu um efeito 

aumentativo do sinal, se menor que 1 ocorreu um efeito de supressão do sinal. Desta 

maneira, é possível apontar quanto a matriz é capaz de afetar a resposta dos compostos 

de interesse, pois sabe-se o valor área inicial do pico na amostra (Aamostra) e das áreas 

após a adição de uma concentração conhecida do padrão (30 µg/L). Alguns desses 

efeitos de matriz estão demonstrados na Tabela 23. Encontrou-se efeitos tanto 

aumentativos quanto diminutivos do sinal devido às matrizes diferentes dependendo da 

amostra analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

Tabela 23: Valores de efeito matriz para os analitos cafeína, etinilestradiol, atenolol e 
cimetidina em quatro diferentes amostras. 

Analito Amostra Campanha 
Valor do efeito 

matriz 

Aumento ou 

supressão do sinal 

Cafeína 

RD056 Julho/2012 0,02 supressão de 98% 

RD077 Abril/2013 0,13 supressão de 87% 

RD079 Abril/2013 0,02 supressão de 98% 

RD099 Julho/2013 0,70 supressão de 30% 

Etinilestradiol 

RD056 Julho/2012 0,96 supressão de 4% 

RD077 Abril/2013 0,15 supressão de 85% 

RD079 Abril/2013 0,11 supressão de 89% 

RD099 Julho/2013 3,42 aumento de 242% 

Atenolol 

RD056 Julho/2012 6,32 aumento de 532% 

RD077 Abril/2012 4,38 aumento de 338% 

RD079 Janeiro/2013 9,01 aumento de 801% 

RD099 Outubro/2012 1,66 aumento de 66% 

Cimetidina 

RD056 Julho/2012 1,89 aumento de 89% 

RD077 Abril/2012 0,30 supressão de 70% 

RD079 Janeiro/2013 4,43 aumento de 343% 

RD099 Outubro/2012 0,03 supressão de 97% 

 

A seguir são apresentadas descrições das amostras apresentadas na Tabela 23:  

• RD056: Bar próximo à ponte, margens degradadas; bem próximo 

a BR-116 – margeando; 

• RD077: Mata ciliar relativamente preservada; presença de gado e 

pasto em topo de morro; recebe esgoto de Conceição do Mato Dentro; 

• RD079: Ponto é ao lado da Área de Proteção Ambiental 

Renascença; área bem preservada apesar da presença de gado e pasto; 

• RD099: Lixo no leito do rio; mineradora a montante; mata ciliar 

pouco preservada; água aparentemente limpa, cristalina. 
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5.3 Avaliação do Índice de Quaidade de Água (IQA) 

O IQA (Índice de Qualidade da Água) é utilizado pelo IGAM visando avaliar o 

impacto dos esgotos dométicos nas águas utilizadas para o abatecimento público. Com o 

intuito de correlacionar a poluição das águas e a ocupação urbana dos pontos 

monitorados foi levantado um histórico do IQA, calculado pelo IGAM, à partir de 

outros nove parâmetros apresentados na Tabela 24, bem como seus respectivos pesos 

atribuídos no cálculo. 

Tabela 24: Pesos atribuídos aos parâmetros para o cálculo do IQA. 

Parâmetro Peso 

Oxigênio dissolvido – OD (% ODSat) 0,17 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)* 0,15 

pH 0,12 

Demanda bioquímica de oxigênio – DBO (mg/L) 0,10 

Nitratos (mg/L NO3
-1) 0,10 

Fosfato total (mg/L PO4
-2) 0,10 

Variação da temperatura (°C) 0,10 

Turbidez (UNT) 0,08 

Resíduos totais (mg/L) 0,08 

*Neste trabalho foi utilizado termo em desuso coliformes termotolerantes apesar da 

Portaria 2914 (2011) do Ministério da Saúde adotar como parâmetro de IQA 

Escherichia Coli. 

 

Assim definido, o IQA reflete a poluição das águas por esgotos domésticos e 

outros materiais orgânicos, nutrientes e sólidos. Este parâmetro é inversamente 

proporcional a poluição ocasionada, assim, um IQA elevado indica baixa contaminação 

por esgoto doméstico. Os valores do índice variam entre 0 e 100, conforme a Tabela 25. 
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Tabela 25: Classificação do Índice de Qualidade das Águas (IQA). 

Nível de qualidade Faixa 

Excelente 90 < IQA ≤ 100 

Bom 70 < IQA ≤ 90 

Médio 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 25 < IQA ≤ 50 

Muito ruim 0 ≤ IQA ≤ 25 
 

A partir dos valores dos parâmetros do IQA, fornecidos pelo IGAM, para as seis 

campanhas de amostragem realizadas foi feita PCA para obter uma relação entre os 

mesmos, conforme apresentado na Figura 15. 

Figura 15: Gráfico de pesos da PC1 versus PC2 dos parâmetros de IQA analisados pelo 
IGAM em pontos e campanhas de coleta. 
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Através da relação entre a primeira e a segunda componente principal foi 

possível mostrar que turbidez e sólidos totais se correlacionam diretamente, ao passo 

que a quantidade de oxigênio dissolvido se mostra inversa à coliformes termotolerantes. 

Isto sugere que amostras com grande quantidade de coliformes termotolerantes 
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apresentam baixa quantidade de oxigênio dissolvido e são, provavelmente, mais 

contaminadas por esgoto doméstico. 

Do exposto acima, foi possível caracterizar os pontos de amostragem de acordo 

com os parâmetros do IQA, conforme Figura 16. 

Figura 16: Gráfico de escores da PC1 versus PC2 dos parâmetros de IQA analisados pelo 
IGAM em pontos e campanhas de coleta. 
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A Figura 16 mostra que o ponto RD056, em todas as campanhas, se difere dos 

demais pontos em relação ao parâmetro coliformes termotolerantes, sendo, 

provavelmente, resultado do lançamento de esgoto doméstico bruto nas águas. Este 

resultado é condizente com a descrição da amostra que foi coletada no rio Caratinga a 

jusante da cidade de Caratinga. Próximo ao ponto de coleta existe um bar e as margens 

estão degradadas, além de que a BR-116 margeia o rio. 

A Tabela 26 apresenta a classificação do IQA nos diversos pontos de 

amostragem em anos anteriores. 
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Tabela 26: Classificação do IQA nos pontos de amostragem nos anos de 2010 a 2013. 

Amostras 2010 2011 2012 2013 

RD009 Bom Ruim Médio Ruim 

RD030 Médio Médio Médio Ruim 

RD033 Bom Médio Médio Médio 

RD039 Bom Médio Médio Médio 

RD049 Médio Médio Médio Médio 

RD053 Bom Médio Médio Médio 

RD056 Ruim Ruim Ruim Ruim 

RD057 Bom Médio Médio Médio 

RD058 Bom Médio Médio Médio 

RD059 Bom Bom Bom Médio 

RD065 Bom Bom Bom Bom 

RD067 Médio Bom Bom Médio 

RD077 Bom Médio Médio Médio 

RD079 Bom Médio Médio Médio 

RD081 Bom Médio Médio Médio 

RD084 Médio Médio Médio Médio 

RD087 Médio Médio Médio Médio 

RD088 Bom Médio Médio Médio 

RD089 Bom Médio Médio Médio 

RD090 Bom Médio Médio Médio 

RD091 Ruim Ruim Ruim Ruim 

RD094 Bom Médio Médio Bom 

RD097 Bom Médio Médio Médio 

RD099 Bom Médio Bom Bom 

Fonte:(IGAM, 2013) 

De acordo com a Tabela 26, é possível observar que a maioria dos pontos de 

amostragem, ao longo da série histórica de monitoramento, são de classificação média 

(60,42 %). Os pontos RD056 e RD091 foram classificados como IQA ruim nos quatro 

anos monitorados, isto se deve a característica das estações de amostragem. A primeira, 

como já mencionado, há atividade antropogênica nas proximidades e as margens estão 
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degradadas, e a segunda estação, apesar de ser próxima à nascente do rio Caratinga, 

recebe esgoto da cidade de Santa Bárbara do Leste (8.027 habitantes, 2013). Outro 

ponto de destaque é o RD065 que apresentou classificação de IQA bom. A estação de 

amostragem fica no rio Manhuaçu próximo a sua foz no rio Doce e é operada pela 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), não apresentando poluição no local. 

5.4 Avaliação da Contaminação por Tóxicos (CT) 

A Contaminação por Tóxicos (CT) realizada pelo IGAM avalia a presença de 13 

substâncias tóxicas nos corpos de água, são elas: arsênio total, bário total, cádmio total, 

chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, fenóis totais, mercúrio total, 

nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total. 

Os resultados das análises laboratoriais são comparados com os limites definidos 

nas classes de enquadramento dos corpos d’água pelo Conselho Estadual de Política 

Ambiental – COPAM e Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, na 

Deliberação Normativa Conjunta nº 01/08. A Tabela 27 apresenta as três faixas de 

classificação para o indicador Contaminação por Tóxicos. 

Tabela 27: Classificação da Contaminação por tóxicos (CT). 

Contaminação Concentração em relação à classe de enquadramento do rio 

Baixa concentração ≤ 1,2P 

Média 1,2P < concentração ≤ 2P 

Alta concentração > 2P 

P: Limite de Classe definido na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 

nº01/2008.  

Para a construção da PCA foram utilizados os valores dos parâmetros de CT 

fornecidos pelo IGAM sendo que alguns foram excluídos pois em todos os pontos de 

amostragem estudados foram encontrados abaixo do limite de detecção do método de 

monitoramento do IGAM. Os parâmetros excluídos são: arsênio total, bário total, 

cádmio total, cromo total, fenóis totais e mercúrio total. De posse dos valores dos 

demais parâmetros da CT foi feita uma PCA para obter uma relação entre os mesmos, 

conforme apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Gráfico de pesos da PC1 versus PC2 dos parâmetros de CT analisados pelo 
IGAM em pontos e campanhas de coleta. 
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Resultados de análise da água com alteração de nitrogênio nas formas reduzidas 

(nitrogênio orgânico e amoniacal) caracteriza-se por uma poluição recente, enquanto 

que a prevalência da forma oxidada (nitrato e nitrito) sugere que a fonte de 

contaminação esteja distante do ponto de coleta. A ocorrência de nitrogênio amoniacal 

está associada aos lançamentos dos esgotos domésticos dos municípios próximos aos 

pontos de coleta e aos lançamentos de efluentes industriais que possuem considerável 

matéria orgânica tais como alimentícias, laticínio e abate de animais. A presença de 

nitrato demonstra condições sanitárias inadequadas, pois as principais fontes de nitrato 

são dejetos humanos e animais. O nitrito é uma forma química do nitrogênio 

normalmente encontrada em quantidades diminutas nas águas superficiais, pois é 

instável na presença do oxigênio. O íon nitrito pode ser utilizado pelas plantas como 

uma fonte de nitrogênio e sua presença em água indica processos biológicos ativos 

influenciados por poluição orgânica. 

Os demais parâmetros, chumbo, cianeto livre, cobre dissolvido e zinco, estão 

associados aos lançamentos de efluentes de processos industriais, atividades de 
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mineração ou ao uso de agroquímicos na lavoura cafeeira desenvolvida em algumas 

regiões da bacia. 

Figura 18: Gráfico de escores da PC1 versus PC2 dos parâmetros de CT analisados pelo 
IGAM em pontos e campanhas de coleta. 
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Verificou-se, por meio da Figura 18, que os pontos que se destacam em relação a 

contaminação pelas formas de nitrogênio (nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrito) são 

RD009, RD030 e RD056. O ponto RD056, como citado anteriormente, há uma evidente 

contaminação antropogênica. No ponto RD009, localizado no rio do Carmo em 

Monsenhor Horta, há um garimpo de ouro a montante, bancos de sedimento e margens 

assoreadas e no ponto RD030, em rio do Peixe próximo de sua foz no rio Piracicaba, há 

assoreamento por minério de ferro. Entretanto, a maioria dos pontos se localizam no 

ponto central e, possívelmente, sofrem influência de contaminação tanto por esgoto 

doméstico como por efluentes industriais. Apenas alguns pontos da campanha realizada 

em Janeiro de 2013 (C4) se destacam em relação a contaminação por cromo, cianeto 

livre, cobre dissolvido e zinco. Isso se deve ao fato do mês ser chuvoso, logo, a chuva 

pode ocasionar o carreamento dessas substâncias para o leito dos rios.  
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A Tabela 28 apresenta a classificação da CT nos diversos pontos de amostragem 

no período de 2010 a 2013. 

Tabela 28: Classificação da CT nos pontos de amostragem nos anos de 2010 a 2013. 

Amostras 2010 2011 2012 2013 

RD009 Bom Muito ruim Muito ruim Muito ruim 

RD030 Bom Bom Bom Bom 

RD033 Bom Bom Bom Bom 

RD039 Bom Bom Médio Médio 

RD049 Bom Bom Bom Bom 

RD053 Bom Bom Bom Bom 

RD056 Bom Bom Bom Bom 

RD057 Bom Médio Bom Bom 

RD058 Bom Bom Médio Bom 

RD059 Bom Bom Bom Bom 

RD065 Bom Bom Bom Bom 

RD067 Bom Bom Bom Médio 

RD077 Bom Bom Bom Bom 

RD079 Bom Bom Bom Bom 

RD081 Bom Médio Médio Bom 

RD084 Bom Médio Bom Bom 

RD087 Bom Bom Bom Bom 

RD088 Bom Bom Bom Bom 

RD089 Bom Bom Bom Bom 

RD090 Bom Médio Médio Bom 

RD091 Bom Bom Bom Bom 

RD094 Bom Bom Bom Bom 

RD097 Bom Médio Médio Bom 

RD099 Bom Bom Bom Bom 

Fonte:(IGAM, 2013) 

Pela Tabela 28, nota-se que a maioria dos pontos de amostragem, ao longo da 

série histórica de monitoramento, são classificados como bom (84,38 %). Destaca-se o 

ponto RD009 que nos últimos três anos foi classificado como muito ruim. A possível 
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causa dessa classificação é atividade minerária que ocorreu no passado na região. No 

distrito de Monsenhor Horta e em outros distritos (Passagem de Mariana) e cidades 

(Mariana e Ouro Preto) da região houve intensa atividade minerária por várias décadas 

e, provavelmente, os rejeitos de minérios foram estocados nas margens ou lançados 

diretamente nos rios, provocando prejuízo da qualidade do solo e da água da região. 

5.5 Monitoramento de microcontaminantes orgânicos e elementos 

inorgânicos 

Após o desenvolvimento da metodologia os microcontaminante orgânicos e 

elementos inorgânicos foram monitorados durante seis campanhas trimestrais 

(Abril/2012, Julho/2012, Outubro/2012, Janeiro/2013, Abril/2013 e Julho/2013) em 

diferentes pontos de amostragem definidos na bacia do rio Doce. O monitoramento 

realizado abrangeu períodos de chuva e estiagem para possibilitar uma comparação 

entre os dados obtidos e as concentrações encontradas de cada analito. As Tabelas 29 e 

30 apresentam a frequência que os microcontaminantes orgânicos e elementos 

inorgânicos foram encontrados nos pontos monitorados, além das concentrações 

máximas e mínimas encontradas dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

 

Tabela 29: Frequência da detecção nas amostras, percentual em relação ao total 
amostrado, dos microcontaminantes orgânicos monitorados por métodos 
cromatográficos, concentrações mínimas e máximas determinadas e respectivos pontos 
e época da coleta. (continua) 

Analito 
Frequência 

(%) 
Concentração 
mínima (ng/L) 

Ponto e 
campanha 

Concentração 
máxima (ng/L) 

Ponto e 
campanha 

Ibuprofeno 55,15 0,11 
RD099 

7,32 
RD009 

Julho/2012 Julho/2012 

Paracetamol 26,47 0,32 
RD056 

92,15 
RD033 

 Abril/2013 Outubro/2012 

4-octilfenol 91,37 0,41 
RD084 

5,38 
RD056 

 Abril/2013  Abril/2013 

Cafeína 80,88 0,27 
RD077 

1831,85 
RD053 

Julho/2013 Outubro/2012 

4-nonilfenol 8,09 0,32 
RD009 

125,45 
RD058 

Outubro/2012 Julho/2012 

Genfibrozila 61,76 1,27 
RD089 

15,49 
RD056 

Outubro/2012  Abril/2013 

Naproxeno 78,68 1,87 
RD053 

44,00 
RD079 

Julho/2013  Abril/2013 

Bisphenol A 50,74 0,03 
RD090 

67,70 
RD081 

Outubro/2012  Abril/2013 

Diclofenaco 61,76 1,71 
RD065 

20,34 
RD067 

Julho/2013  Abril/2012 

Prometazina 30,15 4,75 
RD081 

71,54 
RD039 

Julho/2012  Abril/2013 

Estrona 17,65 2,21 
RD056 

6,16 
RD009 

 Abril/2012 Julho/2013 

Estradiol 13,94 0,17 
RD033 

4,81 
RD009 

Julho/2012 Julho/2013 

Etinilestradiol 57,35 0,34 
RD056 

31,91 
RD065 

 Abril/2012 Julho/2013 

Estriol 28,68 4,06 x 10-3 
RD059 

11,67 
RD067 

Outubro/2012 Julho/2013 

Sulfametoxazol 15,44 0,42 
RD059 

1367,63 
RD099 

Julho/2013 Janeiro/2013 

Aciclovir 2,21 1,03 
RD033 

18,41 
RD077 

Janeiro/2013  Abril/2012 
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Tabela 29: Frequência da detecção nas amostras, percentual em relação ao total 
amostrado, dos microcontaminantes orgânicos monitorados por métodos 
cromatográficos, concentrações mínimas e máximas determinadas e respectivos pontos 
e época da coleta. (conclusão) 

Analito 
Frequência 

(%) 
Concentração 
mínima (ng/L) 

Ponto e 
campanha 

Concentração 
máxima (ng/L) 

Ponto e 
campanha 

Norfloxacino 17,65 6,90 
RD067 

70,58 
RD009 

Julho/2013 Julho/2012 

Ciprofloxacino 5,17 6,76 
RD099 

11,68 
RD091 

Julho/2013  Abril/2012 

Bezafibrato 2,21 1,04 
RD030 

20,03 
RD091 

Julho/2013  Abril/2012 

Levofloxacino 5,17 0,52 
RD084 

581,89 
RD097 

Julho/2013 Janeiro/2013 

Cimetidina 77,21 1,89 
RD081 

650,57 
RD099 

Julho/2013 Outubro/2012 

Fluconazol 11,03 0,31 
RD099 

13,78 
RD039 

Julho/2013  Abril/2012 

Linezolida 12,50 1,25 
RD058 

11,48 
RD067 

Julho/2013  Abril/2012 

Trimetropina 10,29 0,33 
RD030 

19,61 
RD030 

Julho/2013 Julho/2012 

Ranitidina 47,06 1,39 
RD087 

158,96 
RD065 

Julho/2013  Abril/2012 

Atenolol 76,47 5,49 
RD084 

1627,62 
RD099 

 Abril/2013 Outubro/2012 

Metformina 1,47 0,50 x 10-3 
RD056 

1,11 x 10-3 
RD056 

Julho/2012  Abril/2012 

Miconazol 1,47 1,17 
RD088 

91,66 
RD088 

Julho/2012  Abril/2012 

Azitromicina 13,24 0,22 
RD088 

8172,61 
RD088 

Julho/2012  Abril/2012 

 

Nota-se que a maioria dos compostos foram encontrados  nos pontos 

monitorados. Os compostos orgânicos encontrados com maior frequência foram 4-

octilfenol (91,37%), cafeína (80,88%), naproxeno (78,68%) e cimetidina (77,21%) e 

com menor frequência, metformina (1,47%), miconazol (1,47%), bezafibrato (2,21%) e 

aciclovir (2,21%). A análise da Tabela 29 não evidencia nenhum ponto como sendo 

mais contaminado por compostos orgânicos. No entanto, a campanha de amostragem de 

Abril/2012 apresenta a maior concentração de doze dos 29 compostos orgânicos 
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monitorados, sendo, provavelmente, a época de pior qualidade das águas superficiais da 

bacia do rio Doce. 

Tabela 30: Frequência de detecção dos elementos inorgânicos monitorados pelo método 
de TXRF, percetual em relação ao total amostrado, concentrações mínimas e máximas 
determinadas e respectivos pontos e época da coleta. 

Analito 
Frequência 

(%) 
Concentração 
mínima (µg/L) 

Ponto e 
campanha 

Concentração 
máxima (µg/L) 

Ponto e 
campanha 

Potássio 100 246,00 
RD077 

8708,00 
RD087  

 Abril/2012  Abril/2013 

Cálcio 100 903,00 
RD077 

34555,00 
RD049 

 Abril/2013 Outubro/2012 

Titânio  47,79 6,30 
RD065 

836,00 
RD077 

Julho/2013  Abril/2013 

Cromo 13,24 4,30 
RD057 

68,80 
RD030 

 Abril/2012  Abril/2012 

Manganês 58,09 3,00 
RD077 

678,00 
RD009 

Outubro/2012  Abril/2012 

Ferro 93,38 3,80 
RD033 

6432,20 
RD087  

Outubro/2012 Janeiro/2013 

Níquel 47,79 1,58 
RD065 

14,60 
RD099 

Julho/2013 Julho/2013 

Cobre 64,71 1,48 
RD077 

19,20 
RD097 

Outubro/2012  Abril/2012 

Zinco 95,59 0,50 
RD053 

272,90 
RD089 

Janeiro/2013  Abril/2012 

Arsênio 33,09 1,00 
RD030 

12,65 
RD049 

Janeiro/2013 Julho/2013 

Bromo 90,44 1,34 
RD099 

118,50 
RD084 

Julho/2012 Janeiro/2013 

Estrôncio 91,91 3,00 
RD084 

108,20 
RD090 

Janeiro/2013  Abril/2012 

Bário 51,47 12,90 
RD033 

175,60 
RD081 

Julho/2012  Abril/2012 

 

Entre os elementos inorgânicos, os encontrados com maior frequência foram 

potássio (100%), cálcio (100%), zinco (95,59%) e ferro (93,38%) e com menor 

frequência, titânio (47,79%), níquel (47,79%), arsênio (33,09%) e cromo (13,24%). 

Novamente, nota-se pela Tabela 30 que a campanha em que ocorreu a maior 
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concentração de seis elementos inorgânicos também foi a realizada em Abril/2012, 

dentre eles, cromo, cobre e zinco, advindos, provavelmente, de atividades industriais. 

As Figuras 19, 20 e 21 apresentam a distribuição da concentração dos compostos 

orgânicos e dos elementos inorgânicos nos diversos pontos de amostragem. 
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Figura 19: Gráficos bloxplot das concentrações (ng/L) dos compostos orgânicos monitorados por GC-MS na bacia do rio Doce. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 20: Gráficos bloxplot das concentrações (ng/L) dos compostos orgânicos monitorados por UPLC-HRMS na bacia do rio Doce. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 21: Gráficos bloxplot das concentrações (ng/L) dos elementos inorgânicos monitorados por TXRF na bacia do rio Doce. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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As faixas de concentração apresentadas neste trabalho mostram perfis de 

concentrações semelhantes aos descritos em outros estudos. Em estudo realizado por Peng e 

colaboradores (2008) em águas superficiais na China, os fármacos ibuprofeno e naproxeno 

foram encontrados em concentrações de até 1417 e 328 ng/L, repectivamente. A genfibrozila 

não foi detectada em nenhuma amostra. Já os microcontaminantes fenólicos 4-nonilfenol e 

bisfenol-A foram encontrados em elevadas concentrações, de 6526 e 881 ng/L, 

respectivamente. Entre os hormônios, as concentrações variaram de 1 a até 65 ng/L, sendo 

que estes foram raramente encontrados.  

Nos estudos realizados por Vulliet e Cren-Olivé (2011) na França os fármacos 

atenolol, sulfametoxazol, paracetamol, diclofenaco, bezafibrato e metformina foram 

encontrados em, aproximadamente, metade das amostras e a concentração máxima não foi 

superior a 14,7 ng/L, exceto para a metformina que foi detectada em concentração de até 

100,6 ng/L. Já os fármacos ibuprofeno e naproxeno e os hormônios estradiol, estrona e 

etinilestradiol, foram encontrados ocasionalmente em concentrações que não excederam 5,5 

ng/L. 

Em estudo realizado no Reino Unido por Kasprzyk- Hordem e colaboradores (2009) 

foram relatadas concentrações elevadas de fármacos em águas superficiais. Os anti-

inflamatórios ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco e paracetamol foram encontrados em quase 

100 % das amostras em concentrações de, no máximo, 74, 146, 261 e 1534 ng/L, 

respectivamente. Entre os antibióticos estudados, sulfametoxazol foi encontrado em metade 

das amostras em concentração mais baixa, de 4 ng/L. Entretanto, a trimetoprima foi relatada 

concentração de até 183 ng/L e foi detectada em mais pontos de amostragem. O 

antihipertensivo atenolol foi encontrado em praticamente todas as amostras em concentrações 

elevadas, variando de 1 até 560 ng/L. Dentre os antiulcerosos, ranitidina foi encontrada 

ocasionalmente e a concentração máxima obtida foi de 70 ng/L e cimetidina foi encontrada na 

maioria das amostras, sendo que a concentração variou de 0,5 a 217 ng/L. O regulador 

lipídico bezafibrato foi encontrado em, aproximadamente, metade das amostras e a 

concentração máxima obtida foi de 90 ng/L. O estudo também avaliou a presença do bisfenol-

A e do 4-octilfenol. O primeiro foi encontrado em metade das amostras em concentrações de 

até 70 ng/L, ao passo que o segundo foi encontrado em concentrações de até 1293 ng/L. 

Nas águas superficiais dos Estados Unidos da América, Wang e colaboradores (2011) 

reportaram concentrações inferiores a 28 ng/L para paracetamol, 38,1 ng/L para 
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sulfametoxazol e 9,1 ng/L para trimetoprima, contudo, ibuprofeno foi encontrado em 

concentrações mais elevadas, sendo relatada concentração de até 77,2 ng/L. Neste mesmo 

trabalho, a cafeína foi encontrada em quase 100 % das amostras em concentrações que 

variaram de 2,5 ng/L até 224 ng/L. 

No monitoramento de alguns elementos inorgânicos realizado por Vystavna e 

colaboradores (2013) em água superficial da Ucrânia, cobre, níquel e zinco foram encontrados 

em todas as amostras e as concentrações máximas foram, nesta ordem, 1,20, 2,71 e 3,07 µg/L. 

Já cromo, foi encontrado em 88 % das amostras e a concentração não foi superior à 3,87 µg/L.  

No Brasil, Moreira e colaboradores (2008) encontraram em rios da cidade de Limeira 

(São Paulo) ferro e zinco em maiores concentrações, 14300 e 1940 µg/L, e cromo, manganês, 

níquel e cobre em concentrações menores, 1223, 207, 207 e 212 µg/L, respectivamente. No 

estado do Paraná, no lago municipal Toledo, Espinoza-Quiñones e colaboradores (2011) 

detectaram diversos elmentos inorgânicos, entre eles arsênio, encontrado em concentrações de 

até 6 µg/L, titânio (até 780 µg/L), cromo (até 18 µg/L), bário (até 109 µg/L) e cobre (até 11 

µg/L). Os demais elementos, potássio, cálcio, ferro e zinco, foram encontrado em 

concentrações superiores à 487 µg/L. 

Os resultados obtidos nas análises pelos métodos cromatográficos e pelo método de 

fluorescência de raios – X também foram avaliados pela PCA. Para os microcontaminantes 

orgânicos monitorados por GC-MS verificou-se que foram necessárias onze componentes 

principais (PC) para explicar 90,2 % da variabilidade dos dados. Percebe-se que a maioria das 

amostras possuem o mesmo comportamento em relação aos compostos encontrados e suas 

concentrações. Daquelas que diferem do padrão da maioria, destacam-se algumas amostras da 

campanha de Julho de 2013 (C6). As amostras RD058, RD065, RD067 e RD090 estão 

localizadas ao norte da bacia do rio Doce, região que teve uma diminuição da precipitação, se 

comparado com o mesmo período do ano anterior, e a amostra RD099 está a sudoeste, onde a 

quantidade de chuva acumulada não variou. Nestas amostras foram encontradas altas 

concentrações do plastificante bisfenol – A (variou entre 44,9 e 18,4 ng/L) e dos estrogênios 

utilizados na reposição hormonal etinilestradiol (variou entre 31,9 e 0,6 ng/L) e estriol (variou 

entre 2,8 e 0,9 ng/L). Outra amostra que se destacou é a RD009, localizada a sudoeste da 

bacia, também da campanha C6. Esta amostra apresentou concentrações altas de 4-nonilfenol 

(38,2 ng/L), ibuprofeno (6,8 ng/L), estrona (6,2 ng/L), diclofenaco (5,6 ng/L), genfibrozila 

(4,6 ng/L) e paracetamol (2,7 ng/L). Todas essas inferências foram baseadas na inspeção das 
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Figuras 22 e 23, que traz a distribuição dos analitos avaliados e das amostras, em função da 

PC1 e PC2. 

Figura 22: Gráfico de pesos da PC1 versus PC2da análise por SPE-GC-MS com derivatização 
de 14 microcontaminantes orgânicos em amostras de água da bacia do rio Doce. 
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Figura 23: Gráfico de escores da PC1 versus PC2 da análise por SPE-GC-MS com 
derivatização de 14 microcontaminantes orgânicos em amostras de água da bacia do rio Doce. 
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Para os microcontaminantes orgânicos monitorados por UPLC-HRMS verificou-se 

que foram necessárias dez componentes principais (PC) para explicar 90,5 % da variabilidade 

dos dados. Percebe-se que a maioria das amostras possuem o mesmo comportamento em 

relação aos compostos encontrados e suas concentrações. Algumas amostras, entretanto, se 

destacaram das demais, entre elas a RD077, RD088 e RD091 de Abril de 2012 (C1) e RD099 

de Outubro de 2012 (C3). A amostra RD077, que próximo a estação de amostragem há 

presença de gado além de receber esgoto da cidade de Conceição do Mato Dentro, possui 

concentração elevada do antiviral aciclovir (18,4 ng/L). A amostra RD088, onde há presença 

de gado e residências próximas, possui a maior concentração do antibiótico azitromicina 

(8172,6 ng/L), do antiulceroso cimetidina (515,7 ng/L) e do antifúngico miconazol (91,7 

ng/L). A amostra RD091, contém plantação de café na região e recebe esgoto da cidade de 

Santa Bárbara do Leste, apresenta as maiores concentrações do antilipêmico bezafibrato (20,0 

ng/L) e dos antibióticos ciprofloxacino (11,7 ng/L) e linezolida (7,5 ng/L). E a amostra 

RD099, que além do lixo nas margens do rio há uma mineradora a montante, apresenta a 

maior concentração do antihipertensivo atenolol (1627,6 ng/L). Essas conclusões foram 
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baseadas nas análises das Figuras 24 e 25, que traz a distribuição dos analitos avaliados e das 

amostras, em função da PC1 e PC2. 

Figura 24: Gráfico de pesos da PC1 versus PC2da análise por SPE-UPLC-HRMS com 
derivatização de 15 microcontaminantes orgânicos em amostras de água da bacia do rio Doce. 
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Figura 25: Gráfico de escores da PC1 versus PC2da análise por SPE-UPLC-HRMS com 
derivatização de 15 microcontaminantes orgânicos em amostras de água da bacia do rio Doce. 
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Com base nos dados apresentados nas Figuras 26 e 27 foi possível avaliar a 

distribuição dos elementos monitorados pelo método de TXRF nas estações de amostragem. 

Constatou-se que foram necessárias dez componentes principais (PC) para explicar 91,5 % da 

variabilidade dos dados. Novamente, a maioria das amostras possuem o mesmo 

comportamento em relação aos elementos encontrados. Entretanto, as amostras RD056, 

RD088, RD090 e RD091, independemente da campanha de amostragem, se agruparam e se 

destacaram das demais amostras. Estas estações de amostragem são caracterizadas por sofrer 

elevada interferência antropogênica e pela presença de gado. Os parâmetros que mais 

influenciaram essas amostras são bário, cálcio, bromo, potássio, estrôncio e ferro. Estes 

elementos inorgânicos, com excessão do bromo, são encontrados em águas superficiais 

naturalmente devido à lixiviação das rochas. Contudo, altas concentrações de ferro e potássio 

podem ser resultantes do carreamento dos mesmos para os corpos hídricos devido ao manejo 

inadequado do solo na pecuária e na mineração. A presença de bromo em águas superficiais 

ocorre exclusivamente por contaminação por efluentes industriais. Os demais elementos 

inorgânicos monitorados que se agrupam, titânio, arsênio, cromo, zinco, níquel, cobre e 
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manganês, são provavelmente provenientes de efluentes de indústrias metalúrgicas, 

dominante na região, e de atividades de mineração, além do manejo inadequado do solo e 

degradação da vegetação natural.  

Figura 26:Gráfico de pesos da PC1 versus PC2da análise por TXRF de 
13elementosinorgânicos em amostras de água da bacia do rio Doce. 
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Figura 27:Gráfico de escores da PC1 versus PC2da análise por TXRF de 13 elementos 
inorgânicos em amostras de água da bacia do rio Doce. 
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Após a análise de todos os resultados obtidos pelos métodos cromatográficos e pelo 

método de fluorescência de raios – X foi possível observar a forte interferência antropogênica 

sobre a qualidade das águas superficiais da região estudada. Os pontos RD009, RD056, 

RD088, RD090, RD091 e RD099, caracterizados por receber esgoto doméstico ou pela 

proximidade de residências e de indústrias, apresentaram maiores concentrações de fármacos, 

pertubadores endócrinos e metais. 

5.6 Toxicidade dos microcontaminantes orgânicos estudados 

Os riscos causados pelos microcontaminantes orgânicos e a real dose em que estes são 

tóxicos para seres humanos ainda são discutidos pela comunidade acadêmica. Estudos com 

cobaias animais fornecem valores de ingestão diária que causam efeitos adversos aos mesmos. 

Segundo Damstra e colaboradores (2002), após a adminitração por via oral de 2 µg/kg/d de 

BPA por 17 dias houve aumento da próstata de camundongos. O mesmo efeito foi observado 

quando o teste foi realizado com outros camundongos com a administração oral de 0,02 

µg/kg/d de EE2. Já Nagoa et al (2001) relatou que após a administração por via oral (doses de 
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12,5; 25; 50 ou 100 mg/kg) de 4-octilfenol em ratos machos e fêmeas houve diminuição do 

peso corporal do mesmos. Além disso, foram observados atrasos significativos para o início 

da puberdade nos machos e nas fêmeas expostos à 4-octilfenol nas doses de 50 e 100 mg/kg. 

Os valores de VG, calculados a partir do LOAEL, para alguns dos microcontaminantes 

orgânicos estudados foram comparados com os valores das medianas e das máximas 

concentrações obtidas no presente estudo a fim de avaliar a toxicidade para seres humanos. A 

Tabela 31 apresenta os valores de LOAEL obtidos da literatura, os valores de IDT e VG 

calculados e as medianas e concentrações máximas encontradas para os desreguladores 

endócrinos ao longo da bacia do rio Doce. 

Tabela 31: Valores de LOAEL, IDT, VG, medianas e máximas concentrações encontradas 
para alguns dos desreguladores endócrinos estudados para avaliar a toxicidade dos mesmos 
para seres humanos. 

EDC 
LOAEL 
(µg/kg/d) 

IDT 
(µg/kg/d) 

VG 
(ng/L) 

Mediana 
(ng/L) 

Máximo 
(ng/L) 

Referência * 

E1 25000 25 1,50 x 105 2,50 6,16 (IARC, 2012) 

E2 0,05 5,0 x 10-5 0,30 0,52 4,81 (FÜRST, 2012) 

EE2 0,02 2,0 x 10-5 0,12 0,81 31,91 (DAMSTRA, 
2002) 

BPA 2,00 0,002 12 4,37 67,70 (DAMSTRA, 
2002) 

4OF 12,50 0,0125 75 1,15 5,38 (NAGAO, 2001) 

4NF 1,00 0,001 6 8,58 125,45 (CHITRA, 2002) 

*Referências utilizadas para obter os valores de LOAEL. 

O estriol, muito utilizado durante a menopausa para a reposição hormonal, atualmente 

é pouco estudo e, segundo a IARC, há poucas evidências da carcinogenicidade do mesmo 

para humanos. A IARC reporta ainda a carcinogenicidade da estrona, mas salienta que os 

estudos foram feitos com doses (0 a 25 mg.kg-1) consideradas como muito elevadas (IARC, 

2012). O reduzido número de estudos publicados sobre o monitoramento de hormônios em 

águas dificulta a avaliação da toxicidade dos mesmos. 

Em relação a Tabela 31, alguns desreguladores endócrinos foram encontrados em 

concentrações superiores aos valores guias estimados. Os hormônios E2 e EE2, ambos 

considerados carcinogênicos para humanos pela IARC (grupo 1) e de alta estrogenicidade, 

foram encontrados em 14 % e 57 % das amostras, respectivamente. De acordo com Lima 

(2013), após tratamento de água por processos de coagulação/floculação/sedimentação foi 
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removido apenas 39 % de E2 e 38 % de EE2. No mesmo estudo, a remoção foi superior a 99 

% para os dois hormônios se, precedente a etapa de coagulação, foi adicionado ao meio 

carvão ativado em pó (2,5 mg/L) com tempo de contato de até 120 min (LIMA, 2013). O 

valor guia estimado para o BPA (não classificado pela IARC quanto a carcinogenicidade para 

humanos (grupo 3)) foi superior à mediana encontrada nas análises das amostras ao longo da 

bacia do rio Doce, contudo, a concentração máxima foi quase seis vezes maior. Lima (2013) 

reporta que após o tratamento de água por processo de clarificação houve baixa remoção de 

BPA (até 37 %), entretanto, após o tratamento com carvão ativado em pó (2,5 mg/L) por 60 

min, foram obtidas remoções de até 70 %. Para o 4NF, encontrado em apenas 8 % das 

amostras, são relatadas porcentagens de remoção de, em média, 35 % após etapa de cloração e 

filtração (MOREIRA, 2009) e de até 100 % após aplicação de 10 mg/L de carvão ativado em 

pó com tempo de contado de 4 horas (PERES, 2011). 

A mesma comparação foi feita para alguns dos fármacos estudados. Para este cálculo 

foram considerados os valores de IDT obtidos de Schwab e colaboradores (2005). Para os 

cálculos, considerou-se um ser humano de peso corporal igual a 60 kg e que consome 2 litros 

de água por dia. Os valores de concentração calculados foram comparados com as medianas e 

a concentração máxima encontradas para alguns fármacos estudados e estão apresentados na 

Tabela 32 a seguir. 

Tabela 32:Valores de IDT, VG, medianas e máximas concentrações encontradas para alguns 
dos fármacos estudados para avaliar a toxicidade dos mesmos para seres humanos. 

Fármaco IDT (µg/kg/d) VG (x 105 ng/L) Mediana (ng/L) Máximo (ng/L) 

PCT 340 20,40 4,2 92,15 

CIM 29 1,74 11,17 650,57 

CIP 1,6 0,10 8,84 11,68 

GEN 55 3,30 1,71 15,49 

IBU 110 6,60 1,1 7,32 

MET 62 3,72 0,08 x 10-3 1,11 x 10-3 

NFX 190 11,40 15,64 70,58 

RAN 11 0,66 6,32 158,96 

SMZ 130 7,80 10,43 1367,62 

TMP 4,2 0,25 4,13 19,61 
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Com base nos valores estimados de toxicidade apresentados na Tabela 32 é possível 

afirmar que as concentrações dos fármacos encontradas na bacia do rio Doce não são 

consideradas prejudiciais a saúde humana.Vale ressaltar, novamente, que este estudo foi feito 

em água superficial e que são raros os estudos que abordam o efeito causado pela combinação 

da injestão de dois ou mais fármacos.  
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6. CONCLUSÕES 

Neste trabalho monitorou-se a presença de 29 microcontaminantes orgânicos, dentre 

eles alguns perturbadores endócrinos (E1, E2, EE2, E3, BFA, 4NF e 4OF) e alguns fármacos 

(IBU, NPX, GEN, PCT, DCF, PTZ, CAF, ACI, ATL, AZI, BEZ, CIM, CIP, FCZ, LEV, LIN, 

MET, MIC, NFX, RAN, SFZ e TMP), e de 13 elementos inorgânicos (K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, 

Ni, Cu, Zn, As, Br, Sr e Ba) em amostras de água superficial de 24 pontos distribuídos ao 

longo da Bacia do Rio Doce. 

Para o monitoramento dos microcontaminantes orgânicos foram realizados 

procedimentos de filtração e de extração em fase sólida (SPE) para a concentração dos 

analitos e clean up das amostras.  

A partir dos extratos obtidos, foram analisados 14 analitos por GC-MS que foram 

submetidos, previamente à injeção, a uma etapa de derivatização com BSTFA: 1% TMCS, 

tendo sido utilizado 4-nonilfenol deuterado como padrão interno. Utilizando os mesmos 

extratos obtidos da SPE, 15 analitos foram monitorados por UPLC-HRMS. 

Já para o monitoramento dos elementos inorgânicos, foram realizados os seguintes 

passos: filtração das amostras, uso de padrões internos, concentração por liofilização e análise 

por TXRF. 

Observou-se que a campanha de amostragem realizada em Abril de 2012 apresentou 

os maiores valores de concentração de doze microcontaminantes orgânicos e seis elementos 

inorgânicos estudados, sendo considerada, portanto, a campanha com a pior qualidade das 

águas da bacia do rio Doce.  

Entre os pontos de amostragem estudados, foi possível destacar que os pontos RD009, 

RD056, RD088, RD090, RD091 e RD099 apresentam grande interferência antropogênica. 

Estes se distinguiram nas análises por PCA em relação a contaminação por alguns compostos 

orgânicos e elementos inorgânicos, podendo indicar contaminação por efluentes sanitários e 

industriais lançados em águas superficiais sem tratamento. 

Foram estimados os limites de toxicidade para alguns microcontaminantes orgânicos. 

Alguns desreguladores endócrinos foram encontrados acima do valor guia estimado. Dentre 

os fármacos avaliados, não foram obtidas concentrações em níveis preocupantes à saúde 

humana. 
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Apêndice A: Curva analíticas de calibração para os microcontaminantes orgânicos. 

 

 

 

Figura 4: Curva analítica para a cafeína. Figura 5: Curva analítica para o 4-nonilfenol. Figura 6: Curva analítica para a genfibrozila. 

Figura 1: Curva analítica para o ibuprofeno. Figura 2: Curva analítica para o paracetamol. Figura 3: Curva analítica para o 4-octilfenol. 
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Figura 7: Curva analítica para o naproxeno. Figura 8: Curva analítica para o diclofenaco. Figura 9: Curva analítica para o bisfenol – A. 

Figura 10: Curva analítica para a prometazina. Figura 11: Curva analítica para a estrona. Figura 12: Curva analítica para o estradiol. 
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Figura 13: Curva analítica para o etinilestradiol. Figura 14: Curva analítica para o estriol. Figura 15: Curva analítica para o sulfametoxazol. 

Figura 16: Curva analítica para o aciclovir. Figura 17: Curva analítica para o norfloxacino. Figura 18: Curva analítica para o ciprofloxacino. 
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Figura 19: Curva analítica para o bezafibrato. Figura 20: Curva analítica para o levofloxacino. Figura 21: Curva analítica para a cimetidina. 

Figura 22: Curva analítica para o fluconazol. Figura 23: Curva analítica para a linezolida. Figura 24: Curva analítica para a trimetoprima. 



 

167 

 

 

 

 

 

Figura 25: Curva analítica para a ranitidina. Figura 26: Curva analítica para oatenolol. Figura 27: Curva analítica para a metformina. 

Figura 28: Curva analítica para o miconazol. Figura 29: Curva analítica para a azitromicina. 
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Apêndice B: Tabelas com as concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos e elementos inorgânicos estudados. 

Tabela 1: Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-GC-MS no mês de Abril de 2012 (C1). 

Amostra IBU PCT 4OF CAF 4NF GEN NPX BFA DCF PTZ E1 E2 EE1 E3 
RD009 3,91 1,82 1,19 246,76 < LD 1,91 7,56 0,75 3,68 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD030 3,82 < LD 1,44 < LD < LD < LD 6,68 < LD 4,10 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD033 1,64 < LD 1,28 < LD < LD 2,72 8,08 10,61 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD039 0,78 < LD 1,24 < LD 10,76 < LD < LD < LD 3,72 < LD < LD < LD 0,88 < LD 
RD049 < LD < LD 0,96 < LD < LD 2,55 9,04 3,23 3,38 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD053 5,86 < LD 1,73 < LD < LD 2,76 7,38 1,60 3,87 < LD < LD < LD 13,09 < LD 
RD056 < LD 17,42 2,11 130,77 4,49 5,34 9,54 5,44 4,53 15,91 2,21 < LD 0,35 0,46 
RD057 0,70 < LD 1,18 < LD < LD 2,66 6,13 5,79 3,66 7,34 < LD < LD < LD < LD 
RD058 < LD < LD 0,96 695,18 < LD 2,24 5,75 < LD 2,99 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD < LD 1,02 < LD < LD 2,44 9,10 < LD 3,13 7,53 < LD < LD < LD < LD 
RD065 0,85 < LD 1,41 < LD < LD 1,94 7,77 3,06 2,65 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD067 0,99 < LD 1,48 158,81 33,15 2,31 8,70 4,96 20,34 < LD < LD < LD 1,52 < LD 
RD077 0,96 < LD 1,14 < LD < LD 1,63 6,47 1,74 < LD < LD < LD < LD < LD 0,08 
RD079 1,09 < LD 1,28 98,46 < LD < LD 8,73 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD081 0,82 < LD 1,08 943,82 < LD < LD < LD < LD 3,41 < LD < LD < LD 1,18 < LD 
RD084 0,31 < LD 0,99 48,08 < LD 1,97 < LD 1,52 < LD 8,34 < LD < LD 0,82 0,02 
RD087 0,43 < LD 1,10 151,52 < LD 2,67 < LD 3,49 < LD 7,62 < LD < LD < LD < LD 
RD088 < LD < LD 1,45 71,32 < LD 2,35 < LD 3,81 < LD 12,37 < LD < LD 1,78 0,20 
RD089 < LD < LD < LD 57,36 < LD 1,54 6,64 < LD < LD 5,50 < LD < LD < LD < LD 
RD090 < LD < LD 1,76 22,68 < LD 1,91 6,46 9,34 < LD < LD < LD < LD 2,87 < LD 
RD091 0,62 < LD 1,05 131,78 < LD 1,71 5,92 < LD 3,60 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD094 1,03 < LD 2,75 < LD 2,88 2,28 6,97 5,99 4,61 < LD 2,60 < LD 1,32 < LD 
RD097 0,66 < LD 1,11 49,90 < LD 1,62 5,87 4,37 3,17 10,50 3,50 0,20 0,61 < LD 
RD099  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Tabela 2:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-GC-MS no mês de Julho de 2012 (C2). 

Amostra IBU PCT 4OF CAF 4NF GEN NPX BFA DCF PTZ E1 E2 EE1 E3 
RD009 7,32 0,86 1,50 172,78 < LD 2,54 9,02 0,53 2,96 16,40 3,30 < LD 0,42 < LD 
RD030 3,30 < LD 1,37 < LD < LD 1,47 8,00 5,83 3,14 < LD < LD < LD 0,82 < LD 
RD033 1,19 < LD 1,34 < LD < LD 1,44 7,40 31,21 < LD < LD < LD 0,17 0,42 < LD 
RD039 0,30 < LD 0,78 13,63 < LD < LD 5,08 0,90 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD049 < LD < LD 1,05 19,21 < LD < LD 5,68 1,53 3,09 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD053 1,50 < LD 1,23 43,30 < LD < LD 6,07 4,09 3,11 < LD < LD < LD 0,46 < LD 
RD056 < LD 12,01 2,39 84,60 6,41 5,36 12,41 3,77 3,41 21,70 4,24 < LD 0,60 0,57 
RD057  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RD058 0,52 < LD 0,90 717,51 125,45 1,28 5,77 0,48 2,67 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD 2,15 1,02 < LD < LD < LD 6,80 < LD 2,77 6,04 2,30 < LD < LD < LD 
RD065 < LD < LD 1,12 147,22 < LD 1,43 5,30 8,05 2,78 < LD 2,34 < LD < LD < LD 
RD067 0,13 < LD 1,24 104,86 < LD < LD 5,94 5,91 2,79 < LD 2,59 < LD 0,81 11,67 
RD077 < LD < LD 1,10 258,00 < LD 1,53 < LD < LD 6,13 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD079 0,38 < LD 1,11 < LD < LD 1,40 5,83 4,80 3,76 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD081 0,07 < LD 1,99 < LD < LD < LD 6,63 0,76 7,23 4,75 < LD < LD 0,47 < LD 
RD084 0,16 < LD 1,09 28,00 < LD < LD 5,90 3,37 4,08 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD087 < LD < LD 0,91 41,01 < LD < LD 6,91 5,57 < LD < LD 2,29 < LD < LD 0,09 
RD088 < LD < LD 1,05 123,94 < LD 1,30 5,92 2,05 2,66 6,37 < LD < LD < LD < LD 
RD089 < LD < LD 0,93 77,21 < LD 1,46 6,05 2,50 2,87 8,18 < LD < LD 0,51 < LD 
RD090 0,72 < LD 1,18 73,95 < LD < LD 5,96 5,01 < LD 9,43 < LD < LD < LD < LD 
RD091 0,49 < LD 1,35 619,39 < LD 1,51 7,34 6,29 < LD 6,77 4,37 < LD 0,72 0,26 
RD094 < LD < LD 1,09 125,79 < LD 1,42 5,88 4,58 < LD < LD < LD < LD 0,48 < LD 
RD097 0,78 < LD 1,16 26,80 < LD < LD 5,70 3,08 2,96 5,01 2,50 < LD < LD < LD 
RD099 0,11 < LD 0,95 59,44 < LD 1,42 < LD 4,03 4,43 5,02 < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 3:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-GC-MS no mês de Outubro de 2012 (C3). 

Amostra IBU PCT 4OF CAF 4NF GEN NPX BFA DCF PTZ E1 E2 EE1 E3 
RD009 5,76 22,99 3,13 116,42 0,32 2,72 7,75 0,74 2,98 < LD 3,18 < LD < LD < LD 
RD030 3,28 < LD 2,25 < LD 2,71 2,73 8,64 < LD 3,90 < LD 3,11 < LD 0,65 < LD 
RD033 1,83 92,15 1,63 54,21 < LD < LD 6,02 < LD 3,20 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD039 < LD 0,37 0,67 132,07 < LD 1,32 5,55 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD049 0,47 < LD 0,63 118,65 < LD < LD 5,66 < LD 2,77 < LD < LD < LD 0,83 < LD 
RD053 1,15 < LD 1,16 1831,85 < LD < LD 5,67 1,36 < LD 5,80 < LD < LD 0,76 0,09 
RD056 < LD 4,35 0,71 136,94 < LD 1,95 6,00 < LD 3,12 < LD < LD < LD 1,07 0,25 
RD057 < LD < LD 0,91 134,24 < LD 1,50 5,39 < LD 4,16 5,49 < LD < LD 0,46 < LD 
RD058 2,06 < LD 1,97 115,62 < LD 2,03 6,33 < LD 4,84 < LD 2,51 0,37 0,68 0,05 
RD059 < LD < LD 1,03 25,61 < LD < LD 5,61 < LD 2,75 < LD < LD < LD 0,47 < LD 
RD065 0,48 < LD 1,73 132,72 < LD 1,99 7,83 4,90 5,27 < LD 2,55 < LD 0,52 < LD 
RD067 < LD < LD 1,30 90,46 < LD 1,52 6,33 < LD 3,00 6,61 < LD < LD 0,81 0,34 
RD077 1,10 8,60 0,94 85,18 < LD 1,37 5,50 < LD 3,07 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD079 0,40 0,38 1,15 4,61 < LD < LD 6,07 < LD 2,70 8,43 < LD < LD < LD < LD 
RD081 < LD < LD 0,94 151,13 < LD < LD 5,81 < LD 3,05 6,02 < LD < LD < LD < LD 
RD084 < LD < LD 0,64 137,52 < LD < LD 6,70 < LD 2,92 5,04 < LD < LD < LD < LD 
RD087 < LD 8,03 0,96 97,50 < LD < LD 5,57 < LD 3,09 < LD 2,30 < LD < LD < LD 
RD088 0,20 < LD 1,72 108,54 < LD < LD 5,89 < LD 3,13 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089 < LD < LD 0,78 151,88 < LD 1,27 5,26 < LD 3,81 5,88 < LD < LD 0,45 < LD 
RD090 2,35 14,09 1,27 < LD < LD < LD 6,15 0,03 3,39 7,00 2,33 < LD 1,66 0,13 
RD091 0,99 0,43 2,49 34,17 < LD < LD 8,31 1,99 2,98 < LD 2,40 < LD 1,17 < LD 
RD094 < LD < LD 1,15 112,81 < LD 1,35 6,40 < LD 3,03 9,66 < LD < LD 0,42 < LD 
RD097 0,96 0,99 1,46 277,17 < LD 1,50 8,34 3,13 2,92 < LD < LD < LD 1,02 < LD 
RD099 < LD < LD 1,07 121,86 < LD < LD 5,99 < LD 2,93 11,21 < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 4:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-GC-MS no mês de Janeiro de 2013 (C4). 

Amostra IBU PCT 4OF CAF 4NF GEN NPX BFA DCF PTZ E1 E2 EE1 E3 
RD009 1,27 < LD 0,90 132,00 < LD 2,39 6,95 < LD 3,23 < LD < LD < LD 0,74 < LD 
RD030 1,92 < LD 2,22 133,69 < LD 1,43 6,99 < LD < LD 8,46 2,31 < LD 3,31 < LD 
RD033 1,03 < LD 0,73 138,65 < LD 6,05 5,57 < LD 2,88 < LD 2,39 < LD 1,67 0,42 
RD039 0,13 < LD 0,98 133,26 < LD < LD < LD < LD 4,34 < LD < LD < LD 2,69 < LD 
RD049 < LD < LD 0,83 136,23 < LD 1,55 6,31 < LD < LD 10,76 < LD < LD < LD < LD 
RD053 1,42 < LD 0,86 124,27 < LD 3,06 5,76 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD056 < LD 23,40 2,73 128,46 < LD 6,41 13,44 < LD < LD 12,55 3,61 < LD 2,49 0,28 
RD057 < LD < LD 0,82 126,09 5,45 1,93 5,25 < LD < LD < LD < LD < LD 2,80 < LD 
RD058 1,18 < LD 0,50 134,12 < LD 1,56 < LD < LD 2,70 < LD 2,42 < LD < LD < LD 
RD059 < LD < LD 0,90 144,20 < LD 1,43 5,45 11,51 < LD 5,95 < LD < LD 2,13 < LD 
RD065 1,26 < LD 0,97 < LD < LD < LD 5,50 < LD 2,87 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD067 0,03 < LD 0,98 133,60 < LD 1,54 5,53 < LD 3,02 < LD < LD < LD 0,63 < LD 
RD077 0,18 < LD 0,93 124,02 < LD 3,63 6,05 < LD 2,73 < LD 2,25 < LD < LD < LD 
RD079 0,21 < LD 1,08 150,21 < LD 1,56 5,30 < LD 2,61 5,16 < LD < LD < LD < LD 
RD081 -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  - 
RD084 0,62 < LD 1,05 131,78 < LD 1,71 5,92 < LD 3,60 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD087 1,29 < LD 0,71 130,73 < LD 1,37 5,66 < LD 2,68 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD088 0,05 < LD 1,11 126,09 < LD 1,63 5,31 < LD 2,90 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089 0,11 < LD 0,99 123,16 < LD 1,46 6,08 < LD 2,86 < LD < LD < LD 0,72 < LD 
RD090 0,07 < LD 1,89 116,62 < LD < LD 6,54 < LD 3,04 11,38 < LD < LD 2,15 < LD 
RD091 < LD < LD 0,65 129,68 < LD 1,56 5,26 < LD < LD < LD < LD < LD 0,57 < LD 
RD094  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RD097 1,31 < LD 1,05 132,96 < LD < LD 7,39 < LD < LD 7,15 < LD < LD 0,99 < LD 
RD099 < LD < LD 0,72 137,63 < LD < LD 6,44 < LD 2,58 < LD < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 5:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-GC-MS no mês de Abril de 2013 (C5). 

Amostra IBU PCT 4OF CAF 4NF GEN NPX BFA DCF PTZ E1 E2 EE1 E3 
RD009 2,91 < LD 1,60 109,99 < LD 1,61 5,98 < LD 2,75 5,25 2,37 < LD 1,01 < LD 
RD030 4,70 < LD 1,77 123,49 < LD < LD 10,49 < LD < LD 11,01 < LD < LD 0,87 < LD 
RD033 1,92 < LD 1,07 118,76 < LD < LD 24,97 5,48 < LD < LD < LD < LD 0,54 < LD 
RD039 < LD < LD 0,89 130,68 < LD < LD < LD < LD 3,00 71,54 < LD < LD 0,38 < LD 
RD049 < LD < LD 2,33 113,77 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD053 1,30 < LD 0,70 123,48 < LD < LD 5,07 7,39 2,96 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD056 < LD 0,33 5,38 99,31 15,50 15,49 24,57 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 3,14 
RD057 < LD < LD 1,17 126,87 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,83 < LD 
RD058 < LD < LD 1,47 139,39 < LD < LD 5,54 2,65 < LD 15,02 < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD < LD 1,17 132,30 < LD < LD 8,91 20,52 2,79 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD065 < LD < LD 0,83 135,21 < LD < LD < LD < LD < LD 5,88 < LD < LD 0,75 < LD 
RD067 < LD < LD 0,84 139,97 < LD < LD 5,02 < LD < LD 12,62 < LD < LD 0,92 < LD 
RD077 5,75 < LD 1,21 138,23 < LD < LD 5,49 < LD 3,27 < LD < LD < LD 0,40 < LD 
RD079 < LD < LD 1,40 129,11 < LD < LD 44,00 < LD 2,68 < LD < LD < LD 4,77 < LD 
RD081 1,34 < LD 1,46 121,87 < LD 1,44 5,63 67,70 < LD < LD < LD < LD 0,42 < LD 
RD084 < LD < LD 0,41 127,41 < LD < LD 5,76 < LD 2,88 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD087 < LD < LD 0,97 116,81 < LD 1,31 5,91 < LD 2,71 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD088 < LD < LD 0,97 113,05 < LD 1,28 5,28 < LD < LD 6,64 < LD < LD 1,30 < LD 
RD089 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
RD090 1,58 < LD 1,36 115,82 < LD 1,90 29,68 < LD < LD < LD < LD < LD 0,83 0,14 
RD091  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
RD094 < LD < LD 2,14 108,08 < LD 1,40 18,49 < LD < LD < LD < LD < LD 0,51 < LD 
RD097 5,30 1,56 0,68 133,87 < LD 1,35 5,60 3,38 2,84 < LD < LD < LD < LD < LD 
RD099 < LD < LD 1,14 130,51 < LD < LD < LD 0,94 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 6:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-GC-MS no mês de Julho de 2013 (C6). 

Amostra IBU PCT 4OF CAF 4NF GEN NPX BFA DCF PTZ E1 E2 EE1 E3 
RD009 6,84 2,72 3,66 55,94 38,22 4,60 11,37 8,56 5,59 < LD 6,16 4,81 5,05 4,43 
RD030 3,95 4,51 3,08 8,15 20,40 1,76 4,61 1,28 2,30 < LD < LD 0,45 0,87 2,09 
RD033 3,84 3,73 < LD 15,13 < LD 2,11 2,72 5,14 < LD < LD < LD < LD 1,15 2,91 
RD039 < LD 4,52 < LD < LD < LD 2,35 < LD 14,62 < LD < LD < LD 0,40 0,56 2,68 
RD049 < LD 4,56 < LD < LD < LD < LD < LD 11,89 < LD < LD < LD 0,74 0,71 3,19 
RD053 2,84 4,18 < LD 3,06 < LD 1,75 1,87 5,63 < LD < LD < LD 0,42 0,43 0,65 
RD056  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RD057 < LD 4,61 3,42 < LD < LD 1,78 < LD < LD < LD < LD < LD 0,38 0,56 2,13 
RD058 3,47 4,20 2,75 6,22 < LD 1,62 < LD 26,66 < LD < LD < LD < LD 7,85 0,93 
RD059 < LD 2,68 < LD 57,15 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,47 6,36 1,01 
RD065 < LD < LD 2,91 8,12 < LD 1,83 2,88 44,91 1,71 < LD < LD 0,77 31,91 2,78 
RD067 < LD 4,14 2,73 13,10 < LD 2,22 2,18 38,02 4,29 < LD < LD 0,64 12,44 1,76 
RD077 2,70 4,55 2,80 0,27 < LD 1,48 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,46 2,23 
RD079 2,59 4,21 < LD 12,39 < LD 1,42 < LD 6,87 < LD < LD < LD < LD < LD 3,96 
RD081 < LD < LD 2,78 4,97 < LD 3,14 < LD 3,89 4,14 < LD < LD 0,60 0,71 2,78 
RD084 < LD 4,46 2,85 1,46 < LD 1,34 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 3,53 
RD087 2,46 4,33 2,90 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,52 0,73 1,39 
RD088 < LD < LD < LD 121,87 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RD090 < LD < LD 2,96 < LD < LD < LD < LD 31,36 < LD < LD < LD 0,56 3,84 1,35 
RD091 < LD 4,17 2,71 40,15 < LD < LD < LD 1,67 3,00 < LD < LD 0,52 0,57 1,31 
RD094 < LD 4,23 < LD 3,23 < LD 2,51 < LD 9,27 < LD < LD < LD 0,41 0,60 3,33 
RD097 < LD 3,70 3,41 15,21 < LD 2,73 2,78 1,85 < LD < LD < LD 0,54 0,61 1,16 
RD099 < LD 3,41 3,52 0,70 < LD < LD < LD 18,44 6,92 < LD < LD 0,59 31,56 2,07 
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Tabela 7:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-UPLC-HRMS no mês de Abril de 2012 (C1). 

Amostra ACI ATL AZI BEZ CIM CIP FCZ LEV LIN MET MIC NFX RAN SFZ TMP 
RD009 < LD 48,86 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 31,54 < LD 2,77 
RD030 < LD 45,96 65,06 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD033 < LD 14,93 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 35,33 < LD < LD < LD 
RD039 < LD 78,87 21,67 < LD 12,57 < LD 13,78 < LD 5,30 < LD < LD 16,86 < LD < LD < LD 
RD049 < LD 40,14 < LD < LD 19,57 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD053 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD056 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,1x10-3 < LD < LD < LD < LD 2,56 
RD057 < LD 40,81 < LD < LD 17,75 < LD 12,96 6,99 6,08 < LD < LD < LD 10,27 < LD 3,05 
RD058 < LD 6,67 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD 71,64 < LD < LD 30,58 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 18,14 < LD < LD 
RD065 < LD 33,26 < LD < LD 44,37 < LD < LD < LD 11,48 < LD < LD < LD 158,96 < LD < LD 
RD067 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD077 18,41 126,07 < LD < LD 129,34 7,51 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD079 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD081 < LD < LD < LD < LD 12,01 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD084 < LD 15,15 < LD < LD 18,55 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 4,55 
RD087 < LD < LD < LD < LD 24,40 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD088 < LD < LD 8172,60 < LD 515,71 < LD < LD < LD < LD < LD 91,66 < LD < LD < LD < LD 
RD089 < LD 215,64 44,81 < LD 14,78 9,99 < LD 7,24 5,19 < LD < LD 14,93 30,09 < LD 2,16 
RD090 < LD 43,31 < LD < LD 29,86 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD091 < LD 60,17 < LD 20,03 13,65 11,68 11,30 < LD 7,47 < LD < LD 9,86 < LD < LD < LD 
RD094 < LD 63,50 < LD < LD 59,05 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 32,82 < LD < LD 3,71 
RD097 < LD 44,93 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD099 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tabela 8:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-UPLC-HRMS no mês de Julho de 2012 (C2). 

Amostra ACI ATL AZI BEZ CIM CIP FCZ LEV LIN MET MIC NFX RAN SFZ TMP 
RD009 < LD 53,78 52,48 < LD 11,53 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 70,58 5,68 < LD 5,74 
RD030 < LD < LD 318,61 11,93 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 49,17 7,10 < LD 19,61 
RD033 12,54 62,75 < LD < LD 13,81 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 28,85 31,39 < LD < LD 
RD039 < LD 53,18 < LD < LD 15,33 < LD 11,92 < LD < LD < LD < LD < LD 12,76 < LD < LD 
RD049 < LD 34,75 < LD < LD 11,10 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 21,04 < LD < LD 
RD053 < LD 32,30 < LD < LD 17,70 < LD 11,90 < LD < LD < LD < LD < LD 15,95 < LD < LD 
RD056 < LD 56,02 < LD < LD 19,25 < LD < LD < LD < LD 0,5x10-3 < LD 66,10 7,00 < LD < LD 
RD057 - - - - - - - - - - - - - - - 
RD058 < LD 96,13 < LD < LD 14,17 < LD < LD < LD 5,49 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD 11,66 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 24,60 < LD 
RD065 < LD 5< LD < LD < LD 12,16 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 20,68 6,02 < LD < LD 
RD067 < LD 63,21 < LD < LD 15,40 < LD 9,59 < LD 5,57 < LD < LD 16,36 < LD < LD < LD 
RD077 < LD 55,60 < LD < LD 29,59 < LD 10,45 < LD < LD < LD < LD < LD 8,21 < LD < LD 
RD079 < LD 31,80 < LD < LD 11,36 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 7,00 < LD 9,78 
RD081 < LD 35,18 < LD < LD 10,76 < LD 12,89 < LD < LD < LD < LD < LD 6,89 < LD < LD 
RD084 < LD 104,37 < LD < LD 17,98 < LD < LD 7,06 < LD < LD < LD < LD 19,78 < LD 5,45 
RD087 < LD 35,24 < LD < LD 12,54 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 4,20 < LD < LD 
RD088 < LD < LD 0,22 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,17 < LD < LD < LD < LD 
RD089 < LD 47,92 < LD < LD 28,49 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,78 < LD 10,06 
RD090 < LD 215,35 < LD < LD 169,21 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD091 < LD 38,30 < LD < LD 24,08 < LD < LD < LD 6,36 < LD < LD 23,71 8,82 < LD 2,93 
RD094 < LD 95,40 < LD < LD 25,84 < LD < LD < LD 6,50 < LD < LD < LD 7,67 < LD 4,77 
RD097 < LD 29,64 < LD < LD 17,04 < LD < LD < LD 5,97 < LD < LD 29,59 7,89 < LD < LD 
RD099 < LD 85,74 < LD < LD 24,30 11,61 9,07 < LD 6,03 < LD < LD 21,11 7,22 < LD < LD 
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Tabela 9:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-UPLC-HRMS no mês de Outubro de 2012 
(C3). 

Amostra ACI ATL AZI BEZ CIM CIP FCZ LEV LIN MET MIC NFX RAN SFZ TMP 
RD009 < LD 43,74 19,55 < LD 16,73 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 4,47 < LD < LD 
RD030 < LD 286,34 25,56 < LD 18,71 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 20,15 < LD < LD 
RD033 < LD 22,29 10,67 < LD 9,14 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,53 < LD < LD 
RD039 < LD 33,69 44,50 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 14,77 13,63 < LD < LD 
RD049 < LD 81,43 19,15 < LD 11,23 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,92 < LD < LD 
RD053 < LD 63,87 22,56 < LD 6,52 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 32,11 < LD < LD 
RD056 < LD 33,57 16,09 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 6,35 < LD < LD 
RD057 < LD 41,96 < LD < LD 13,53 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD058 < LD 112,11 < LD < LD 30,37 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 16,91 < LD < LD 
RD059 < LD 54,93 < LD < LD 9,46 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 4,17 < LD < LD 
RD065 < LD 67,98 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 12,55 < LD < LD 
RD067 < LD 51,82 18,30 < LD 10,07 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD077 < LD 85,99 < LD < LD 13,94 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 8,38 < LD < LD 
RD079 < LD 28,46 < LD < LD 19,17 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 12,69 < LD < LD 
RD081 < LD 75,75 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 12,85 < LD < LD 
RD084 < LD 55,62 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 6,29 < LD < LD 
RD087 < LD 22,21 < LD < LD 9,40 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,76 < LD < LD 
RD088 < LD 62,01 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089 < LD 38,55 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 17,28 < LD < LD 
RD090 < LD 27,71 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD091 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD094 < LD 33,50 < LD < LD 14,27 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 10,88 < LD < LD 
RD097 < LD 15,71 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 22,69 < LD < LD 
RD099 < LD 1627,62 < LD < LD 650,57 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 10:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-UPLC-HRMS no mês de Janeiro de 2013 
(C4). 

Amostra ACI ATL AZI BEZ CIM CIP FCZ LEV LIN MET MIC NFX RAN SFZ TMP 
RD009 < LD 13,54 < LD < LD 9,79 < LD < LD 117,47 < LD < LD < LD < LD < LD 10,66 < LD 
RD030 < LD 30,68 < LD < LD 9,99 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,64 < LD 
RD033 < LD 38,87 < LD < LD 6,80 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,54 < LD 
RD039 < LD 17,16 < LD < LD 9,74 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 8,80 < LD 
RD049 < LD 11,28 < LD < LD 8,26 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 8,30 < LD 
RD053 < LD 20,29 < LD < LD 12,40 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,19 < LD 
RD056 < LD 61,11 < LD < LD 9,91 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 10,72 < LD 
RD057 < LD 17,69 < LD < LD 9,99 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD058 < LD 24,40 < LD < LD 8,47 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 19,14 < LD 
RD059 < LD 16,51 < LD < LD 7,96 < LD < LD 55,99 < LD < LD < LD < LD < LD 34,11 < LD 
RD065 < LD 39,13 < LD < LD 8,04 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 17,20 < LD 
RD067 < LD 634,42 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,05 < LD 
RD077 < LD 23,39 < LD < LD 13,50 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 11,30 < LD 
RD079 < LD 32,85 < LD < LD 12,34 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,62 < LD 
RD081 - - - - - - - - - - - - - - - 
RD084 < LD 19,11 < LD < LD 9,16 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 10,76 < LD 
RD087 < LD 22,95 < LD < LD 8,92 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 8,54 < LD 
RD088 < LD 24,54 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089 < LD 11,76 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD090 < LD 21,79 < LD < LD 13,90 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,88 < LD 
RD091 < LD 9,09 < LD < LD 12,61 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 10,43 < LD 
RD094 - - - - - - - - - - - - - - - 
RD097 < LD 12,84 < LD < LD 8,45 < LD < LD 581,89 < LD < LD < LD < LD < LD 17,19 < LD 
RD099 < LD 26,80 < LD < LD 22,28 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1367,62 < LD 
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Tabela 11:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-UPLC-HRMS no mês de Abril de 2013 (C5). 

Amostra ACI ATL AZI BEZ CIM CIP FCZ LEV LIN MET MIC NFX RAN SFZ TMP 
RD009 < LD 21,27 < LD < LD 10,71 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 3,08 < LD < LD 
RD030 < LD 17,07 < LD < LD 33,67 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 4,19 < LD < LD 
RD033 < LD 11,25 < LD < LD 9,22 8,28 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD039 < LD 22,03 < LD < LD 7,55 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD049 < LD 33,09 < LD < LD 8,95 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD053 < LD 10,73 < LD < LD 13,82 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 5,17 < LD < LD 
RD056 < LD 19,24 < LD < LD 9,59 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD057 < LD 30,48 < LD < LD 13,24 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 7,35 < LD < LD 
RD058 < LD 15,83 < LD < LD 9,53 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD 6,43 < LD < LD 9,48 8,84 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 3,21 < LD < LD 
RD065 < LD 13,69 < LD < LD 8,31 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD067 2,21 35,17 < LD < LD 10,55 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD077 < LD 15,38 < LD < LD 8,00 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD079 < LD 8,33 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD081 < LD 11,89 < LD < LD 6,43 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD084 < LD 5,49 < LD < LD 6,14 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD087 < LD 30,49 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD088 < LD 22,22 < LD < LD 9,17 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089 - - - - - - - - - - - - - - - 
RD090 < LD 15,17 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD091 - - - - - - - - - - - - - - - 
RD094 < LD 16,55 < LD < LD 17,10 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD097 < LD 12,70 < LD < LD 6,48 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD099 < LD 25,20 < LD < LD 13,93 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 12:Concentrações encontradas para os microcontaminantes orgânicos monitorados por SPE-UPLC-HRMS no mês de Julho de 2013 (C6). 

Amostra ACI ATL AZI BEZ CIM CIP FCZ LEV LIN MET MIC NFX RAN SFZ TMP 
RD009 < LD < LD 317,68 < LD 1,92 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,54 1,64 < LD < LD 
RD030 < LD < LD 18,32 1,04 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 8,59 1,88 < LD 0,33 
RD033 1,03 < LD < LD < LD 1,99 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 7,59 5,92 < LD < LD 
RD039 < LD < LD < LD < LD 2,04 < LD 0,43 < LD < LD < LD < LD < LD 2,82 < LD < LD 
RD049 < LD < LD < LD < LD 1,90 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 4,20 < LD < LD 
RD053 < LD < LD < LD < LD 2,12 < LD 0,43 < LD < LD < LD < LD < LD 3,36 < LD < LD 
RD056                
RD057 < LD < LD < LD < LD 2,17 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 9,35 1,86 < LD < LD 
RD058 < LD < LD < LD < LD 2,00 < LD < LD < LD 1,25 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD059 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,42 < LD 
RD065 < LD < LD < LD < LD 1,94 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 7,15 1,69 < LD < LD 
RD067 < LD < LD < LD < LD 2,04 < LD 0,33 < LD 1,25 < LD < LD 6,90 < LD < LD < LD 
RD077 < LD < LD < LD < LD 2,50 < LD 0,37 < LD < LD < LD < LD < LD 2,06 < LD < LD 
RD079 < LD < LD < LD < LD 1,91 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,86 < LD < LD 
RD081 < LD < LD < LD < LD 1,89 < LD 0,47 < LD < LD < LD < LD < LD 1,84 < LD < LD 
RD084 < LD < LD < LD < LD 2,13 < LD < LD 0,52 < LD < LD < LD < LD 3,99 < LD < LD 
RD087 < LD < LD < LD < LD 1,95 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,39 < LD < LD 
RD088 < LD < LD 5,22 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD089                
RD090 < LD < LD < LD < LD 2,46 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 1,65 < LD < LD 
RD091 < LD < LD < LD < LD 2,32 < LD < LD < LD 1,30 < LD < LD 7,31 2,16 < LD < LD 
RD094 < LD < LD < LD < LD 2,38 < LD < LD < LD 1,30 < LD < LD < LD 1,97 < LD < LD 
RD097 < LD < LD < LD < LD 2,10 < LD < LD < LD 1,27 < LD < LD 7,63 2,01 < LD < LD 
RD099 < LD < LD < LD < LD 2,33 6,76 0,31 < LD 1,28 < LD < LD 7,17 1,90 < LD < LD 
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Tabela 13:Concentrações encontradas para os elementos inorgânicos monitorados por TXRF no mês de Abril de 2012 (C1). 

Amostras K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Br Sr Ba 
RD009 697,00 6437,00 14,90 < LD 678,00 342,70 < LD < LD 22,10 5,74 8,35 17,50 36,00 
RD030 1107,00 3869,00 12,70 68,80 49,50 1194,00 3,14 2,87 35,90 2,23 11,22 13,80 39,00 
RD033 1419,00 3796,00 < LD < LD 90,10 283,40 2,60 5,50 42,50 2,79 11,02 19,90 < LD 
RD039 629,00 1903,00 44,30 < LD 11,30 909,10 3,30 3,50 19,90 < LD 3,80 5,50 65,00 
RD049 1496,00 3931,00 27,90 < LD 37,00 124,90 < LD 7,25 36,10 < LD 13,59 30,80 50,50 
RD053 942,00 3498,00 < LD < LD < LD 89,30 3,00 4,50 28,00 < LD 10,39 18,50 < LD 
RD056 1936,00 4956,00 24,60 < LD 125,70 2618,10 < LD 2,92 28,10 1,50 20,54 32,61 42,80 
RD057 1459,00 5304,00 27,30 4,30 59,90 211,30 2,22 3,25 17,79 < LD 19,17 33,04 75,70 
RD058 1100,00 4235,00 7,60 < LD 7,10 102,30 3,36 5,13 94,40 2,29 10,42 18,26 31,10 
RD059 1405,00 3884,00 < LD < LD 20,70 280,80 7,20 < LD 77,10 < LD 11,30 15,40 < LD 
RD065 1143,00 3050,00 68,00 < LD < LD 265,10 7,40 < LD 161,70 < LD 12,20 9,40 98,00 
RD067 1379,00 3939,00 < LD < LD 16,50 160,40 1,71 2,79 35,45 1,81 13,98 20,30 37,20 
RD077 246,00 1443,00 17,10 < LD < LD 297,50 < LD < LD 35,20 < LD 5,40 4,90 < LD 
RD079 374,00 1749,00 < LD < LD < LD 440,50 < LD < LD 26,40 < LD < LD < LD < LD 
RD081 533,00 2040,00 < LD < LD 7,10 321,00 1,89 2,86 132,20 1,08 3,13 7,23 175,60 
RD084 692,00 300,00 < LD < LD 16,80 80,40 4,80 6,60 80,60 < LD 8,20 9,90 34,00 
RD087 2002,00 4700,00 16,10 < LD 12,50 32,60 3,00 5,12 20,80 < LD 22,57 40,70 24,00 
RD088 1977,00 6634,00 < LD < LD < LD 50,40 < LD < LD 14,00 < LD 36,40 54,80 < LD 
RD089 1585,00 6616,00 25,80 < LD 38,20 57,40 5,00 4,40 272,90 4,38 16,62 36,80 22,10 
RD090 1753,00 12459,00 < LD 6,00 98,70 454,50 5,24 6,91 52,99 1,93 42,73 108,20 71,70 
RD091 1087,00 5219,00 23,70 < LD 217,30 124,00 3,37 5,55 64,30 < LD 22,02 29,74 46,10 
RD094 3525,00 5108,00 26,80 < LD 62,90 137,90 8,50 6,00 113,90 2,06 76,50 33,50 < LD 
RD097 1013,00 3149,00 < LD 18,80 < LD 168,00 7,80 19,20 61,90 < LD 20,40 15,80 78,00 
RD099 - -        -        -  -  -  -  - -  -  -  -  -  
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Tabela 14:Concentrações encontradas para os elementos inorgânicos monitorados por TXRF no mês de Julho de 2012 (C2). 

Amostras K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Br Sr Ba 
RD009 1063,00 5989,00 < LD 4,80 < LD 183,70 3,70 3,30 16,20 3,63 4,71 12,41 29,90 
RD030 1705,00 3767,00 < LD < LD 13,40 555,40 2,57 2,61 11,16 < LD 13,22 14,65 < LD 
RD033 1269,00 3429,00 < LD 4,90 7,80 307,00 6,27 9,06 31,35 2,05 10,16 15,08 12,90 
RD039 1526,00 2903,00 < LD < LD 16,60 313,10 3,30 3,70 43,10 < LD 8,66 10,21 < LD 
RD049 1390,00 3149,00 < LD < LD < LD 338,60 3,25 1,60 18,14 1,03 12,36 21,79 < LD 
RD053 1261,00 3210,00 < LD < LD 9,30 265,20 7,30 < LD 27,40 < LD 5,00 13,90 < LD 
RD056 2438,00 6458,00 < LD < LD 72,10 1101,10 3,00 3,00 28,00 < LD 18,01 34,60 35,00 
RD057  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
RD058 1459,00 3468,00 < LD 9,30 7,40 269,20 2,50 5,80 30,70 1,37 7,74 13,84 < LD 
RD059 1450,00 3084,00 < LD < LD < LD 104,90 < LD 3,34 17,22 1,18 7,59 12,49 < LD 
RD065 1203,00 2855,00 < LD 5,40 5,50 259,60 2,65 1,47 19,54 1,42 11,38 14,00 29,50 
RD067 1383,00 2994,00 < LD 9,80 < LD 142,70 6,11 4,03 37,56 4,80 15,08 16,50 47,10 
RD077 524,00 1509,00 < LD < LD 11,00 428,10 2,35 2,08 9,06 < LD < LD 4,39 < LD 
RD079 671,00 1731,00 < LD < LD < LD 489,20 < LD 7,40 17,10 < LD < LD 4,60 < LD 
RD081 1015,00 2202,00 < LD < LD 5,60 421,30 < LD 2,70 12,20 < LD < LD 8,20 < LD 
RD084 1645,00 2494,00 < LD < LD 16,70 175,70 6,30 < LD 28,80 < LD 7,56 10,30 < LD 
RD087 1883,00 3957,00 13,80 < LD 13,60 419,10 < LD < LD 3,50 < LD 16,54 29,00 27,00 
RD088 1860,00 4582,00 < LD < LD 12,80 153,90 < LD < LD 7,80 < LD 27,57 32,90 68,00 
RD089 2081,00 5503,00 < LD < LD < LD 340,80 5,00 3,50 23,10 1,52 20,30 35,10 35,00 
RD090 2143,00 11925,00 14,00 9,30 < LD 517,60 3,80 3,90 9,80 < LD 40,80 92,00 83,00 
RD091 1012,00 4905,00 < LD < LD 183,90 477,90 1,93 < LD 28,70 < LD 15,40 23,34 18,60 
RD094 2627,00 4963,00 < LD < LD < LD 337,90 < LD 3,64 7,59 1,18 73,80 26,70 63,80 
RD097 1740,00 3520,00 < LD < LD < LD 316,60 < LD < LD 21,40 < LD 17,74 16,50 < LD 
RD099 345,00 2570,00 < LD 4,90 141,20 656,30 2,30 2,17 11,72 < LD 1,34 5,61 < LD 
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Tabela 15:Concentrações encontradas para os elementos inorgânicos monitorados por TXRF no mês de Outubro de 2012 (C3). 

Amostras K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Br Sr Ba 
RD009 1591,00 8138,00 19,80 < LD 143,60 42,80 < LD < LD 99,90 6,69 12,13 15,70 < LD 
RD030 2388,00 5790,00 16,40 < LD 27,90 47,00 2,27 < LD 84,30 < LD 18,39 20,43 < LD 
RD033 1713,00 3004,00 < LD < LD 14,50 3,80 < LD < LD 39,70 < LD 16,40 14,30 < LD 
RD039 1637,00 2082,00 15,80 < LD < LD < LD < LD 3,58 72,40 < LD 5,92 9,82 < LD 
RD049 1847,00 34555,00 < LD < LD < LD 85,80 < LD 3,10 38,70 < LD 15,12 21,90 34,00 
RD053 1502,00 2302,00 1< LD < LD < LD 12,10 < LD 1,94 19,29 1,96 14,45 12,39 < LD 
RD056 3491,00 6734,00 < LD < LD 154,60 1225,90 < LD 4,50 36,20 < LD 36,60 40,70 92,00 
RD057 2023,00 5459,00 < LD < LD < LD 65,30 < LD < LD 39,40 < LD 17,50 32,60 < LD 
RD058 1764,00 2325,00 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 19,07 < LD 22,79 11,31 43,70 
RD059 1826,00 2681,00 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 54,30 < LD 11,00 7,10 < LD 
RD065 1704,00 2407,00 < LD < LD < LD 89,60 < LD < LD 22,90 3,30 20,60 7,60 < LD 
RD067 1692,00 2372,00 15,80 < LD < LD < LD 4,60 < LD 77,70 < LD 18,50 12,50 < LD 
RD077 828,00 1340,00 < LD < LD 3,00 301,90 < LD 1,48 43,26 < LD 2,46 3,91 34,00 
RD079 1046,00 1423,00 < LD < LD < LD 60,80 4,80 2,4 61,10 < LD 4,77 4,80 53,00 
RD081 1345,00 1929,00 < LD < LD < LD 155,60 < LD < LD 32,70 < LD 4,30 6,70 < LD 
RD084 1373,00 2081,00 103,60 < LD < LD 131,40 < LD < LD 43,50 < LD 9,21 8,34 20,60 
RD087 3270,00 3960,00 < LD < LD < LD 382,90 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 
RD088 2515,00 6848,00 < LD < LD < LD 72,60 < LD < LD 31,30 < LD 48,40 68,50 70,00 
RD089 2706,00 4961,00 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 111,50 2,80 24,80 31,00 < LD 
RD090 2976,00 11972,00 < LD < LD 7,80 618,10 2,40 3,02 36,20 < LD 52,90 95,60 90,00 
RD091 2098,00 4647,00 10,40 < LD 186,60 408,70 < LD 2,36 36,00 < LD 25,96 23,61 < LD 
RD094 3422,00 2766,00 < LD 6,40 20,50 321,10 < LD < LD 29,90 < LD 57,10 15,00 49,00 
RD097 3166,00 2521,00 < LD < LD < LD 301,40 < LD 2,70 44,70 < LD 27,64 11,60 51,00 
RD099 50< LD 2129,00 < LD < LD 92,80 500,90 < LD < LD 33,50 < LD < LD < LD < LD 

 



 

183 

 

Tabela 16:Concentrações encontradas para os elementos inorgânicos monitorados por TXRF no mês de Janeiro de 2013 (C4). 

Amostras K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Br Sr Ba 
RD009 1443,00 6292,60 < LD < LD 466,80 6,00 < LD 2,37 5,54 5,14 9,09 13,35 20,70 
RD030 2638,00 2608,60 < LD < LD 271,40 279,50 < LD 2,30 13,95 1,00 29,22 12,24 < LD 
RD033 2774,00 3028,60 41,60 < LD 47,70 255,00 < LD 4,80 28,10 < LD 19,20 10,20 < LD 
RD039 1429,00 1079,60 43,50 < LD 5,10 1116,90 < LD 3,64 7,47 < LD 5,55 3,97 < LD 
RD049 2766,00 2842,60 < LD < LD < LD 410,00 < LD < LD 6,90 8,51 < LD 17,30 98,00 
RD053 2313,00 2851,60 < LD < LD < LD 382,00 < LD < LD 0,50 < LD 13,70 14,00 < LD 
RD056 3103,00 4189,60 37,80 < LD 102,30 589,90 < LD 2,06 11,20 < LD 19,74 22,54 56,00 
RD057 3334,00 4974,60 3< LD < LD < LD 334,50 < LD < LD 15,90 < LD 18,25 27,90 < LD 
RD058 2542,00 2739,60 8,30 < LD 5,50 208,10 < LD 2,80 12,73 1,54 25,14 13,06 < LD 
RD059 5426,00 4004,60 37,40 < LD < LD 356,50 < LD < LD 26,00 < LD 23,30 18,30 < LD 
RD065 2575,00 2065,60 27,30 < LD < LD 205,70 < LD 3,29 27,10 < LD 16,70 8,95 < LD 
RD067 2639,00 2837,60 < LD < LD < LD 336,70 < LD < LD 18,40 < LD 16,00 11,60 < LD 
RD077 1394,00 908,60 < LD < LD < LD 274,10 < LD 3,90 25,00 < LD 5,20 < LD < LD 
RD079 1983,00 1044,60 24,30 < LD 18,20 716,60 < LD 3,20 23,90 < LD 6,35 4,60 < LD 
RD081  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  
RD084 2608,00 1086,60 < LD < LD < LD 429,90 < LD < LD 13,80 < LD 118,50 3,00 29,00 
RD087 4561,00 4564,60 300,70 6,20 55,90 6432,20 2,50 4,75 15,40 2,07 38,27 31,40 41,00 
RD088 6901,00 3841,60 < LD < LD 56,60 1714,20 < LD < LD 12,70 < LD 58,80 23,40 119,00 
RD089 4008,00 3039,60 31,80 < LD < LD 453,30 < LD < LD 2,10 < LD 65,60 2< LD < LD 
RD090 5610,00 4321,60 33,80 < LD 101,00 998,20 < LD 5,70 14,60 < LD 25,70 27,70 < LD 
RD091 2779,00 5227,60 < LD < LD 95,90 655,60 < LD 3,30 7,50 < LD 29,04 22,10 < LD 
RD094 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
RD097 2729,00 2249,60 11,80 < LD 10,20 262,30 < LD 3,97 11,73 < LD 20,17 10,70 < LD 
RD099 296,00 1456,60 < LD < LD 78,10 535,20 < LD < LD 24,40 < LD < LD < LD < LD 
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Tabela 17:Concentrações encontradas para os elementos inorgânicos monitorados por TXRF no mês de Abril de 2013 (C5). 

Amostras K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Br Sr Ba 
RD009 1078,00 4572,00 16,30 < LD 141,70 66,20 4,10 6,60 31,80 < LD < LD 6,00 58,00 
RD030 1920,00 4803,00 < LD < LD 9,30 322,80 < LD 2,02 23,20 < LD 9,06 20,93 70,40 
RD033 1656,00 2788,00 14,60 < LD 4,90 360,20 < LD < LD 1,38 < LD 11,91 14,02 < LD 
RD039 1224,00 1060,00 71,80 < LD < LD 704,20 < LD < LD 10,40 < LD < LD < LD < LD 
RD049 4076,00 2241,00 < LD < LD < LD 118,90 < LD < LD < LD < LD 17,79 15,50 36,00 
RD053 3813,00 3069,00 < LD < LD < LD 201,90 < LD < LD 6,80 < LD 15,20 15,50 < LD 
RD056 2774,00 6550,00 25,30 < LD 93,70 1252,20 < LD 7,30 58,90 < LD 16,00 33,20 84,00 
RD057 2289,00 4603,00 37,50 < LD 7,10 730,60 < LD < LD 3,80 < LD 14,44 25,20 76,00 
RD058 1992,00 2988,00 58,50 < LD < LD 1127,20 7,10 10,30 35,80 < LD 14,41 13,70 < LD 
RD059 2117,00 2731,00 60,10 < LD < LD 1342,20 < LD < LD 23,10 < LD 14,66 11,20 < LD 
RD065 2016,00 3012,00 71,90 < LD 7,60 196,20 4,90 3,90 43,40 < LD 16,20 14,70 < LD 
RD067 1742,00 2423,00 16,50 < LD < LD 361,10 < LD < LD 12,40 < LD 12,59 10,62 < LD 
RD077 1611,00 903,00 836,00 < LD < LD 447,00 < LD 5,60 31,20 4,30 5,20 < LD < LD 
RD079 1202,00 1235,00 17,90 < LD < LD 240,10 < LD < LD 8,60 3,20 < LD < LD 43,00 
RD081 798,00 906,00 24,40 < LD < LD 710,20 < LD < LD 15,60 < LD < LD < LD 39,00 
RD084 1328,00 1186,00 < LD < LD < LD 416,70 < LD < LD 7,30 < LD 16,10 < LD 55,00 
RD087 8708,00 4961,00 19,10 < LD 13,90 374,40 9,00 5,00 91,30 < LD 34,80 31,40 < LD 
RD088 5218,00 7668,00 24,20 < LD < LD 236,40 6,70 5,50 35,30 < LD 47,30 51,70 < LD 
RD089 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
RD090 4303,00 10329,00 15,20 < LD 6,50 702,20 < LD 4,00 9,40 < LD 44,30 77,20 76,00 
RD091  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  
RD094 4972,00 4491,00 < LD < LD 11,90 314,80 < LD 2,23 2,98 1,54 73,70 26,12 25,00 
RD097 2151,00 3062,00 < LD < LD < LD 126,70 < LD < LD 7,40 < LD 8,22 11,70 43,00 
RD099 315,00 1924,00 < LD < LD 121,80 714,90 4,30 6,20 29,30 < LD < LD 4,22 30,00 
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Tabela 18:Concentrações encontradas para os elementos inorgânicos monitorados por TXRF no mês de Julho de 2013 (C6). 

Amostras K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Br Sr Ba 
RD009 4900,00 6019,00 28,80 5,70 11,20 72,30 4,41 2,50 23,50 8,00 11,51 12,76 < LD 
RD030 1867,00 3857,00 18,70 < LD 22,50 190,40 2,30 2,88 5,13 < LD 7,87 19,75 < LD 
RD033 1076,00 2992,00 < LD 21,20 42,50 169,20 13,60 < LD 8,70 < LD 15,20 10,90 109,00 
RD039 1287,00 1665,00 < LD < LD 6,70 18,60 3,60 3,22 17,80 4,17 12,36 7,04 57,00 
RD049 1783,00 3004,00 < LD < LD < LD 71,60 5,10 4,33 28,30 12,65 24,34 21,10 < LD 
RD053 1583,00 3366,00 12,80 6,30 4,80 < LD 5,26 4,09 40,60 1,78 17,60 15,11 51,50 
RD056  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
RD057 1899,00 4729,00 < LD < LD 5,30 94,70 2,15 2,79 < LD 1,03 17,52 28,10 56,70 
RD058 1791,00 3298,00 27,50 6,80 < LD 48,20 7,70 7,00 19,30 1,86 15,60 17,12 39,00 
RD059 1753,00 2984,00 < LD < LD < LD < LD 3,95 3,38 22,20 2,01 20,04 16,90 < LD 
RD065 1475,00 2472,00 6,30 < LD 3,30 37,40 1,58 2,91 6,81 < LD 11,28 12,39 17,50 
RD067 1759,00 2955,00 19,30 < LD < LD < LD < LD 3,01 5,30 < LD 21,34 18,66 42,20 
RD077 728,00 1095,00 29,20 < LD < LD 701,10 2,60 2,70 3,50 < LD 6,97 4,35 45,00 
RD079 1344,00 1313,00 < LD < LD < LD 216,20 5,32 3,74 6,20 1,60 7,60 5,85 < LD 
RD081 1896,00 1877,00 12,10 7,20 6,20 110,00 3,60 5,00 23,70 2,82 12,25 8,04 46,00 
RD084 1191,00 1326,00 22,40 < LD 5,20 133,60 2,72 3,36 3,50 < LD 14,57 8,41 37,80 
RD087 2439,00 3409,00 8,70 < LD 23,50 < LD 1,84 4,23 < LD < LD 23,81 26,67 50,80 
RD088 3512,00 8171,00 16,30 < LD 19,40 217,20 4,00 3,30 < LD 2,83 40,00 57,60 35,00 
RD089  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
RD090 4081,00 14178,00 29,00 < LD 6,30 80,00 3,10 5,58 36,60 1,69 54,10 99,90 101,00 
RD091 1109,00 3652,00 36,10 < LD 99,90 1585,00 4,77 3,26 7,00 2,00 18,28 18,21 26,80 
RD094 4138,00 3229,00 17,00 < LD 8,50 1383,00 5,10 6,12 12,30 1,30 56,70 16,96 < LD 
RD097 1712,00 2192,00 6,60 < LD 3,50 104,40 3,62 5,13 < LD < LD 15,23 11,48 14,10 
RD099 669,00 2967,00 32,00 < LD 125,90 501,00 14,60 9,80 23,90 8,60 16,40 < LD < LD 
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