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RESUMO 
 
 

Os resíduos de fármacos presentes em matrizes ambientais têm sido foco em 
pesquisas no mundo todo. Este tema tem sido bastante discutido devido ao fato de 
que fármacos são freqüentemente encontrados em efluentes de estações de 
tratamento de esgotos (ETE´s), águas de abastecimento público e em outras 
matrizes ambientais, tais como solos, sedimentos e águas naturais em 
concentrações na faixa de µg L-1 e ng L-1. A grande preocupação da presença de 
resíduos de fármacos na água são os potenciais efeitos adversos para a saúde 
humana, animal e de organismos aquáticos. Neste trabalho estudou-se o 
diclofenaco sódico, por ser um dos antiinflamatórios mais prescritos pelos médicos. 
O método utilizado para a extração do diclofenaco sódico de amostras de efluentes 
domésticos da ETE de Araraquara-SP foi à extração em fase sólida, e 
subseqüentemente a determinação por cromatografia líquida de alta eficiência com 
detector UV. O método foi validado e a recuperação foi de 94-105%. Constatou-se a 
presença do diclofenaco sódico nas amostras do efluente doméstico da cidade de 
Araraquara-SP antes e após o tratamento e as concentrações foram 2,12 e 3,52 �g 
L-1 na coleta feita em março e 18,0 e 22,0�g L-1 na coleta feita em setembro. 
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ABSTRACT 
 
 

The pharmacos residues that are present in the environmental matrices has been a 
focus of research all over the world. This subject has been discussed because the 
fact that pharmacos are frequently found in effluents of sewage treatment plants 
(STPs), public water supply and in others environmental matrices, such as the soil, 
sediments and water springs in concentrations between� �g L-1 and ng L-1. The 
biggest concern of pharmacos residues in the water are the adverse effects for the 
human health and the other species too. So, in this research the sodium diclofenac 
was studied for being the most prescribed anti-inflammatory by the doctors. The 
method used for the extraction of the sodium diclofenac of samples from the 
domestic effluent at STP-Araraquara (SP) was the extraction in solid phase, and 
subsequently the determination by liquid chromatography of high efficiency with UV 
detector. The method was validated and the recovery was of 94 to 105%. The results 
of the research have shown the presence of sodium diclofenac in the samples of 
Araraquara’s domestic effluent before and after the treatment and the concentrations 
were 2,12 and 3,52 µg L-1 in the collection made in March and 18,0 and 22,0µg L-1 in 
the collection made in September.  
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1 INTRODUÇÃO 

O planeta Terra, observado do Universo, deveria se chamar planeta água. Com 

algumas "ilhas" de terra firme, cerca de dois terços de sua superfície são dominados 

pelos vastos oceanos. Os pólos e suas vizinhanças estão cobertos pelas águas 

sólidas das gigantescas geleiras. A pequena quantidade de água restante divide-se 

entre a atmosfera, o subsolo, os rios e os lagos. Estimam-se em cerca de 1,35 

milhões de quilômetros cúbicos o volume total de água presente na Terra. 

Todo mundo sabe que o Planeta Terra é formado por muita água, mas 97,5% 

da água disponível na Terra é salgada e está em oceanos e mares, 2, 493% é doce, 

mas se encontra em geleiras ou regiões subterrâneas (aqüíferos) de difícil acesso e 

0,007% é doce encontrada em rios, lagos e na atmosfera, de fácil acesso para o 

consumo humano. 

Mesmo assim, durante muito tempo a água foi considerada um recurso infinito. 

A generosidade da natureza fazia crer em inesgotáveis mananciais, abundantes e 

renováveis. Atualmente, o mau uso aliado à crescente demanda pelos recursos 

hídricos, vem preocupando especialistas e autoridades no assunto, pelo evidente 

decréscimo da disponibilidade de água de boa qualidade em todo o planeta. 

A água é um recurso natural de valor econômico, estratégico e social, essencial 

à existência e bem estar do homem e à manutenção dos ecossistemas do planeta. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento era prioritário, e não 

existia a preocupação de que tal desenvolvimento fosse sustentável. Assim a 

promoção acelerada do desenvolvimento levou à fabricação e introdução de novos 

compostos químicos no meio ambiente, cujos efeitos negativos para os seres vivos, 

nomeadamente para a espécie humana, não tinham sido previamente testados. 
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A importância do monitoramento de resíduos de fármacos no meio ambiente 

tem sido de grande interesse por parte da comunidade científica a partir do final da 

década de 90, devido ao fato de que os fármacos são freqüentemente encontrados 

em efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas naturais. 

Após a administração de fármacos, uma parte significativa é excretada pelos 

seres humanos. Estudos demonstram que muitos fármacos parecem ser 

persistentes no meio ambiente e não são completamente removidos nas ETEs. 

Desta forma, muitos resíduos de fármacos resistem a vários processos de 

tratamento convencional de água. 

A ocorrência de fármacos, como antibióticos, hormônios, anestésicos, 

depressivos, antiinflamatórios dentre outros, em esgotos domésticos, em águas 

superficiais e sedimentos, tem sido reportado no mundo todo. A grande preocupação 

da presença destes fármacos na água são os potenciais efeitos adversos para a 

saúde humana, animal e de organismos aquáticos.  

Pelo exposto é que veio o interesse em fazer esta pesquisa, e ressalta-se 

também que há poucos trabalhos feitos no Brasil com diclofenaco sódico. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nos últimos anos, o monitoramento de resíduos de fármacos no meio ambiente 

têm-se tornado alvo de pesquisas, isso se deve ao fato de que muitas dessas 

substâncias são freqüentemente encontradas em efluentes de Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas naturais, em concentrações na faixa de µg L-1 

e ng L-1. Stumpf et al,1999 relataram em estudos que a presença de resíduos de 

fármacos em águas superficiais pode ser um indicativo de contaminação por esgoto 

das ETEs (STUMPF et al,1999, BILA ,2003). 

Os medicamentos não utilizados muitas vezes são descartados diretamente 

nos efluentes domésticos, mas muitos dos fármacos aplicados no cuidado médico 

humano, após sua administração, têm uma parte significativa excretada por 

humanos no esgoto doméstico. Freqüentemente excretados, os fármacos são 

totalmente inalterados ou em parte transformados, na maior parte conjugados a 

moléculas polares como, por exemplo, glucurônicos, substância resultante da 

oxidação da glicose. As ligações dos fármacos conjugados podem ser facilmente 

rompidas durante o tratamento de efluente e então os compostos 

farmacologicamente ativos originais são liberados no ambiente aquático, na maior 

parte por efluentes domésticos e estações de tratamento. Estudos demonstram que 

várias dessas substâncias parecem ser persistentes no meio ambiente e não são 

completamente removidas nas ETEs. Sendo assim, muitos resíduos de fármacos 

resistem aos processos de tratamento convencionais de água para abastecimento 

público (TERNES,1998a; STUMPF et al,1999, BILA,2003, HEBERER,2002; 

LINDQVIST et al,2005). 
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Os fármacos são desenvolvidos para serem persistentes, mantendo suas 

propriedades químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico.  

 Mulroy em suas pesquisas determinou que 50% a 90% de uma dosagem do 

fármaco é excretada inalterada e persiste no meio ambiente (MULROY,2001). 

Sob condições de recarga (nova carga), os resíduos de compostos 

farmacologicamente ativos podem ser lixiviados, que consiste em um processo de 

extração ou solubilização seletiva de constituintes químicos de um depósito 

sedimentar, solo, etc. pela ação de um fluido percolante e assim podem atingir 

aqüíferos (HEBERER,2002). 

A presença de compostos farmacologicamente ativos nas águas subterrâneas 

pode, entretanto, também ser devido a outras fontes, tais como lixiviações dos 

aterros sanitários (ECKEL et al,1993; HOLM et al,1995) ou resíduos das indústrias 

manufatureiras (HEBERER,2002). Hoje em dia, especialmente as práticas de 

manufaturamento avançadas contribuem com o aumento desses compostos no meio 

ambiente, porque não tratam os resíduos industriais de forma correta, mesmo tendo 

regulamentos que proíbem a presença de medicamentos em efluentes. No passado, 

os regulamentos não eram rígidos e em diversos casos a liberação de resíduos da 

produção de medicamentos foi tolerada ou mesmo aceita. A presença de resíduos 

farmacêuticos no ambiente pode também ser oriunda de uso agropecuário, que 

emprega grandes quantidades de compostos farmacologicamente ativos como 

drogas e aditivos veterinários na alimentação e tratamento de animais. A Figura1 

apresenta o fluxograma das possíveis rotas para a ocorrência de resíduos de 

compostos farmacologicamente ativos no ambiente. 
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Figura.1 Fluxograma das rotas possíveis para a ocorrência de resíduos farmacêuticos no 
ambiente (HEBERER,2002; BILA,2003). 

 

Os fármacos são absorvidos pelo organismo e são em parte metabolizados, no 

entanto, uma quantidade significativa dessas substâncias originais e seus 

metabólitos são excretados através da urina e das fezes. Desta forma, os fármacos 

são freqüentemente encontrados no esgoto doméstico. 

Um caminho para os resíduos de fármacos chegarem até o ambiente aquático 

pode ser por meio dos resíduos de animais (esterco) usados como fertilizantes, e 

dessa forma, ocorre a contaminação também das águas subterrâneas. Outra forma 

de contaminação pode ser em decorrência do uso na agricultura do lodo proveniente 

das ETEs, como adubo orgânico. 

Uma outra fonte de contaminação ambiental por medicamentos, que tem sido 

observada, é a conseqüente da disposição de resíduos provenientes de indústrias 
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farmacêuticas em aterros sanitários, contaminando as águas superficiais e 

subterrâneas. 

2.1 Ocorrência de compostos farmacologicamente ativos  

A ocorrência dos compostos farmacologicamente ativos na água foi investigada 

em diversos estudos na Áustria, Brasil, Canadá, Croácia, Inglaterra, Alemanha, 

Grécia, Itália, Espanha, Nova Zelândia, nos Países Baixos e nos Estados Unidos. 

Mais de 80 compostos farmacologicamente ativos de várias classes foram 

detectados (RABIET et al,2006).principalmente analgésicos e antiinflamatórios. 

2.2 Os analgésicos e as drogas antiinflamatórias  

Alguns compostos farmacologicamente ativos são utilizados para eliminar a 

dor, sendo a maioria deles analgésicos, que possuem também propriedades 

antiinflamatórias e antipiréticas. 

Grandes quantidades de antiinflamatórios são prescritas no cuidado médico 

humano, mas são vendidas freqüentemente em quantidades muito mais elevadas 

sem prescrição médica. 

O uso de medicamentos sem prescrição médica é um hábito muito freqüente 

na população brasileira. O Brasil está entre os dez maiores mercados consumidores 

de medicamentos no mundo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), cerca de 50% dos medicamentos controlados são vendidos sem 

exigência de prescrição médica (BOCK e TARANTINO, 2001; SILVA et al, 2005). 

Acetoaminofen (Paracetamol) e o ácido acetilsalisílico são os dois analgésicos 

mais populares vendidos, principalmente como medicamentos sem prescrição 

médica. Na Alemanha, a quantidade total produzida de ácido acetilsalisílico sólido 

por ano é estimada em 500 toneladas (TERNES,2001). Não obstante, outros 
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analgésicos como o diclofenaco, é vendido na Alemanha em quantidades anuais de 

aproximadamente 75 toneladas (TERNES,2001). Nas investigações de 

monitoramento de efluentes domésticos e águas superficiais de Berlim na Alemanha, 

Heberer identificou o diclofenaco como sendo o mais abundante dos compostos 

farmacologicamente ativos presentes na água. Nos efluentes domésticos de cidades 

da Alemanha, antes e após tratamento nas estações de efluentes municipais, foram 

detectadas concentrações médias de 2,51 a 3,02 µg L-1 (HEBERER,2002). 

Em estudos feitos na cidade do Rio de Janeiro pesquisadores encontraram 

antiinflamatórios nas concentrações médias que varia de 0,1 a 1µg L-1 nos efluentes 

de estações de tratamento (STUMPF et al,1999). 

O diclofenaco foi detectado em concentrações de até 0,81 µg L-1 em efluentes 

e nas águas superficiais na Áustria, Brasil, Alemanha, Grécia, Espanha, Nova 

Zelândia, e nos Estados Unidos (HEBERER et al,1997; TERNES,1998a; STUMPF et 

al,1999; AHRER et al,2001; FARRÉ et al,2001; ÖLLERS et al,2001; SEDLAK e 

PINKSTON,2001; HEBERER,2002). 

Os resultados de análise de amostras de água superficial da cidade de Berlim 

na Alemanha indicaram uma possível fotodegradação do diclofenaco. Mas a 

influência sazonal nas concentrações do diclofenaco pode ser também devido ao 

uso mais extensivo desse medicamento durante o período do inverno, período esse 

em que as pessoas estão mais propensas a doenças (HEBERER, 2002). Alguns 

estudos demonstraram que no inverno a concentração de alguns medicamentos é 

de três a cinco vezes maior que nas outras estações do ano (VIENO et al, 2005). 

Estudos apontaram que, junto com outros compostos farmacologicamente 

ativos, o diclofenaco foi removido eficientemente dos efluentes municipais usando 

filtração com membrana (HEBERER, 2002; SEDLAK e PINKSTON, 2001). 
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Diversos outros analgésicos, a saber, 4-aminoantipirina, aminofenazona, 

codeína, fenoprofen, hidrocodone, indometacina, ketoprofen, ácido mefenamico, 

naproxena, fenazona e o propifenazona, foram detectados também em amostras de 

efluentes e em água superficiais (HEBERER et al,1997; HEBERER,2002; 

TERNES,1998a; STUMPF et al,1998; STUMPF et al,1999; AHRER et al,2001; 

FARRÉ et al,2001; ÖLLERS et al,2001; TERNES et al,2001; SEDLAK e 

PINKSTON,2001). Sob condições de recarregamento ou em lixiviação de aterro, o 

diclofenaco e diversos outros analgésicos, a saber, ibuprofeno, ketoprofen, 

fenazona, propifenazona e ácido gentisico e metabólitos, foram detectados em 

amostras de água subterrânea da Croácia, da Dinamarca e da Alemanha (HOLM et 

al,1995; HEBERER et al,1997; SACHER et al,2001; HEBERER,2002). 

Na Alemanha, o diclofenaco, ibuprofeno, e os resíduos do fenazona foram 

detectados em concentrações significativas em amostras de água potável 

(HEBERER, 2002).  

A Tabela 1 apresenta os medicamentos mais vendidos no Brasil nos últimos 12 

meses. 
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Tabela.1 Os medicamentos mais vendidos no Brasil segundo o IMS Health (dados dos 
últimos 12 meses) (SEGATTO e FRUTOSO,2006) 

Remédios Milhões de Unidades 
Microvlar (anticoncepcional) 18,3 

Rivotril (anticonvulsivante) 12,6 

Puran T-4 (hormônio) 9,5 

Diane 34 (anticoncepcional) 7,7 
Cataflam –diclofenaco de potássio 
(antiinflamatório) 6,9 

Perlutan (anticoncepcional) 5,7 
Lexotan (tranqüilizante) 5,0 
Voltaren – diclofenaco sódico 

(antiinflamatório) 3,9 

Synthroid (hormônio) 3,9 
Yasmin (anticoncepcional) 3,6 

 

2.3  Diclofenaco Sódico 

O diclofenaco sódico foi desenvolvido na década de 60, com o objetivo de se 

ter um antiinflamatório não esteróide (AINE) que apresentasse alta atividade e 

grande tolerância (SALLMANN,1986; CASTRO,2005). Foi lançado no mercado, 

inicialmente no Japão, em 1974 pela Geigy Pharmaceuticals com o nome comercial 

de Voltaren�. 

Posteriormente, seu uso se estendeu para mais de 120 países e em 1986 

cerca de 150 milhões de pacientes no mundo já faziam uso do voltaren, apesar de 

só ter sido aprovada a licença de comercialização em julho de 1988, pelo órgão 

regulador americano, Food and Drug Administration – FDA (FDA, 1988). 

Por ser um potente inibidor da enzima ciclooxigenase, o diclofenaco sódico é 

utilizado para aliviar a dor e a inflamação nos processos inflamatórios em geral e em 

casos mais específicos de artrite reumatóide, osteoartrites, burcites, tendinites, dor 

pós-operatória e espondilite aquilosante (REYNOLDS, 1996; CASTRO, 2005). 
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2.3.1 Características do Diclofenaco Sódico 

O diclofenaco sódico é um antiinflamatório não esteróide derivado do ácido 

fenilacético, o acetato de 3-(2,6 dicloroanilino) fenil sódico, um agente que tem ação 

de um potente analgésico, antiinflamatório e antipirético. Sua fórmula molecular é 

C14H10Cl2NNaO2 e sua molécula esta apresentada na Figura 2. 
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FIGURA.2 Estrutura molecular do Diclofenaco Sódico 

Tabela 2 Propriedades do diclofenaco sódico 

Medicamentos Diclofenaco Sódico 

Formula Molecular C14H10Cl2NNaO2 

Massa Molar (gmol-1) 318,1 

Água  9 

Metanol 24 

Acetona 6 

Solubilidade (mg mL-1) 

Éter 0,8 

 

O mecanismo de ação do diclofenaco sódico se dá pela inibição da biossíntese 

da prostaglandina sintase (ciclo-oxigenase). 
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Analgésicos são fármacos que, mediante a ação sobre o sistema nervoso 

central, aliviam a dor sem causar a perda da consciência. A palavra analgesia 

significa insensibilidade à dor. 

Antipiréticos são fármacos que eliminam ou aliviam estados febris, não baixam 

à temperatura normal, mas apenas quando ela está elevada. A temperatura corporal 

é controlada por um mecanismo regulador situado no hipotálamo, que controla a 

produção e a perda de calor. O hipotálamo é o “termostato” do organismo. Entre as 

causas da febre sobressaem as seguintes: inflamação, lesões do sistema nervoso 

central, desidratação, sobretudo em crianças, e moléstias infecciosas. Pesquisas 

indicam que a febre resulta da aceleração do catabolismo do ácido araquidônico, 

precursor da biossíntese de prostaglandinas, endoperóxidos de prostaglandinas e 

tromboxanas (KOROLKOVAS,1982).  

2.3.2 Prostaglandinas e a ação de antiinflamatórios não hormonais  

As prostaglandinas são ácidos graxos com 20 átomos de carbonos contendo 

um anel de cinco carbonos, elas foram descobertas nos anos 30 em secreções da 

próstata, mas tornaram-se proeminentes somente nos anos 60 do século anterior. 

As prostaglandinas e outros icosanóides não são hormônios locais, porque têm vida 

curta. Prostaglandinas e isocoanóides alteram as atividades das células nas quais 

são sintetizados e das células adjacentes. A natureza desses efeitos varia muito de 

um tipo celular para outro, ao contrário das ações mais uniformes dos hormônios 

globais, como a insulina e o glucagon. As prostaglandinas estimulam a inflamação, 

regulam o fluxo sangüíneo a órgãos particulares, controlam o transporte de íons 

através das membranas, modulam a transmissão sináptica e induzem o sono. 

A ação dos antiinflamatórios não hormonais se deve ao bloqueio das 

ciclooxigenases, que são enzimas responsáveis pela síntese de prostaglandina. 
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Embora as ciclooxigenases desempenhem importante papel nos processos 

inflamatórios, estas enzimas também estão presentes em vários órgãos e tecidos. 

Na realidade existem duas formas de ciclooxigenase: ciclooxigenase 1 (COX-1), que 

é amplamente distribuída no organismo, e ciclooxigenase 2 (COX-2), que é a enzima 

relacionada à inflamação. A maioria dos antiinflamatórios não hormonais atualmente 

em uso não tem ação inibidora seletiva sobre a COX-2, esse inibe, também, a COX-

1. A inibição da COX-1 está diretamente relacionada à toxicidade dos 

antiinflamatórios não hormonais, que inclui a intolerância e ulceração gastrintestinal, 

bloqueio da agregação plaquetária e problemas renais, entre outros (BRICKS, 

1998). 

2.3.3 Efeitos causados ao ser humano pelo Diclofenaco 

Se a dor é do pescoço para cima, o brasileiro toma Cataflam, diclofenaco de 

potássio, se for do pescoço para baixo, o brasileiro toma Voltaren, diclofenaco 

sódico. Os sanitaristas revelam que a preferência nacional entre os medicamentos é 

pelos antiinflamatórios que têm como princípio ativo o diclofenaco. No Brasil, a 

automedicação é um hábito tão arraigado quanto escovar os dentes. É difícil 

encontrar um adulto que não tenha tomado esses medicamentos pelo menos uma 

vez na vida.  

Dor de garganta, de ouvido, de joelho, contusões, cólica menstrual, etc., quase 

todos estes males vêm sendo tratados com o diclofenaco. Segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela fiscalização dos 

medicamentos no Brasil, o diclofenaco é encontrado em 89 medicamentos vendidos 

no país. O problema é que segundo cientistas, a substância não é 100% segura. 

Um artigo do Journal of the American Medical Association (JAMA) lançou 

dúvidas sobre o diclofenaco, que é sucesso de vendas há 30 anos. Pesquisadores 
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da Universidade de Newcastle, na Austrália, Patrícia McGettigan e David Henry, 

concluíram que o princípio ativo do cataflam, diclofenaco de potássio, e voltaren, 

diclofenaco sódico, aumentam em 40% o risco de infarto e morte súbita (SEGATTO 

e FRUTUOSO, 2006). 

Os cientistas chegaram a esse resultado por meio de um processo conhecido 

como metanálise. Eles revisaram dados de 23 estudos com vários antiinflamatórios, 

entre eles o diclofenaco, esses estudos foram feitos entre 1985 e 2006.  

Ao todo, conferiram os dados de 1,6 milhão de pacientes, algo sem 

precedentes em estudos desse tipo. Os autores do trabalho acreditam que as 

autoridades sanitárias deveriam rever dados de segurança do produto (SEGATTO e 

FRUTUOSO, 2006). 

Como há uma grande preocupação dos cientistas a respeito dos resíduos de 

medicamentos no ambiente, os cuidados para que os resultados sejam confiáveis é 

também um fator importante que requer cuidados especiais. Com isso o emprego de 

métodos de extração em fase sólida (SPE) tem sido muito utilizado devido a sua 

eficiência e simplicidade. 

2.4 Método de Extração 

Em análises de amostras ambientais o método de extração em fase sólida 

(Solid Phase Extraction – SPE), tem sido utilizado principalmente devido à 

simplicidade, a pequena quantidade de solvente utilizado e a facilidade de 

automação em relação à extração líquido-líquido. 

 Este método consiste na separação líquido-líquido, baseado no mecanismo 

de separação da cromatografia líquida de baixa pressão, também conhecido como 

cromatografia líquida clássica, onde a solubilidade de interação de grupos funcionais 
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da amostra, solventes e adsorventes é otimizada para efeito de retenção e eluição 

(TEKEl e HATRÍK,1996).  

Do ponto de vista prático, emprega-se uma pequena coluna aberta, usualmente 

denominada cartucho de extração, o qual contém a fase sólida (fase estacionária) 

apropriada, como RP-18. A solução contendo o analito de interesse é colocada no 

topo superior do cartucho e aspirada com um pequeno vácuo, ou pressionada 

levemente com uma seringa de forma a fluir no cartucho. Os analitos de interesse 

são continuamente concentrados na fase sólida, enquanto que a água e certas 

impurezas indesejáveis são eliminadas e descartadas. Após a fase líquida ter sido 

drenada, o analito retido na fase sólida é eluido com um pequeno volume de eluente 

menos polar, de forma a coletar-se o mesmo em sua concentração já apropriada 

para análise como são apresentadas nas Figuras 3 e 4 (LANÇAS, 2004).  

  

Figura 3 Cartucho típico empregado em Extração em Fase Sólida (SPE) 
(LANÇAS, 2004). 
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Figura 4 Extração por SPE (LANÇAS, 2004). 

 

 Para quantificar resíduos de medicamentos antes e após o tratamento 

convencional do esgoto necessita-se de uma técnica sensível, que possa detectar 

compostos moleculares em níveis de concentrações de mgL-1 e µgL-1.  A 

cromatografia é uma técnica que supre estes requisitos. 

2.5 Cromatografia 

A cromatografia pode ser conceituada como um método físico e químico de 

separação, no qual os constituintes da amostra a serem separados são 

particionados entre duas fases, uma estacionária, geralmente de grande área, e a 

outra um fluído insolúvel, na fase estacionária, que percola através da primeira 

(CIOLA, 1998; ATKINS e JONES, 2001; SKOOG et al, 2002). 

A fase estacionária empregada poderá ser um líquido ou um sólido enquanto 

que a fase móvel poderá ser um fluido líquido, um gás ou um gás supercrítico. Se a 

fase móvel for um líquido, a cromatografia será cromatografia a líquido ou 
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cromatografia em fase líquida (CIOLA, 1998; ATKINS e JONES, 2001; SKOOG et al, 

2002). 

  A cromatografia tem cerca de 110 anos e ela tem se mostrado uma técnica 

importante para a análise de substâncias com as mais variadas estruturas e 

propriedades físicas. 

 Geralmente se assume que a palavra cromatografia vem do grego "chroma" 

(cor) e "graphe" (escrever), ou seja, “escrevendo as cores” (CIOLA, 1998; ATKINS e 

JONES, 2001). 

 O próprio Tswett deu ênfase aos seguintes comentários: "É evidente que o 

fenômeno de adsorção descrito não está restrito aos pigmentos da clorofila e 

devemos assumir que todas as espécies coloridas ou não coloridas podem ser 

sujeitas às mesmas leis". 

 Tudo leva a crer que ele cunhou o próprio nome à técnica, pois em russo 

Twestt significa cor, e, em outras palavras, cromatografia seria, pois a "técnica de 

Twest" (CIOLA, 1998). 

 Como toda técnica, a cromatografia líquida de alta eficiência tem algumas 

limitações juntamente com suas vantagens. 

2.5.1 Usos e limitações da cromatografia a líquido 

A cromatografia a líquido não necessita que o composto seja volátil, mas é 

necessário que seja solúvel na fase móvel e que tenha uma possível interação com 

a fase estacionária. Na cromatografia a líquido, as espécies que estão sendo 

analisadas são influenciadas pela fase estacionária e ao mesmo tempo as 

propriedades destas são continuamente influenciadas pela fase móvel. 

A cromatografia a líquido permite, entre outras, a análise das seguintes classes 

de compostos: proteínas, ácidos nucléicos, aminoácidos, corantes, polissacarídeos, 
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pigmentos de plantas, compostos iônicos, íons metálicos, cátions, lipídeos polares, 

explosivos, polímeros sintéticos, sufactantes, fármacos, metabólicos de plantas, 

ânions e complexos de metais pesados (CIOLA, 1998). 

2.5.2 Cromatografia em fase líquida 

O emprego de altas pressões determinou o primeiro nome da técnica "HIGH 

PRESSURE LIQUID CROMATOGRAPHY"-HPLC para diferenciá-la da 

cromatografia a líquido clássica que operava a pressão ambiente. 

 A HPLC é uma técnica de ultra-microanálise podendo, dependendo da 

substância e do detector empregado, quantificar as massas de componentes 

inferiores a 10-18g.   

2.5.3 Os Instrumentos da cromatografia a líquido 

A HPLC é uma técnica que atualmente emprega um conjunto de equipamentos 

especiais. Eles podem diferir nas características e grau de automação, porém, são 

absolutamente necessários para uma execução conveniente. 

Os aparelhos empregados para fazer as análises por meio da cromatografia a 

líquido - HPLC - são chamados de cromatográfo a líquido. 

Eles se caracterizam por terem os seguintes componentes: 

-     Reservatório e sistema de bombeamento da fase móvel 

- Sistema de introdução da amostra 

- Sistema analítico - coluna cromatográfica e termostato das colunas 

- Sistema de detecção (um ou mais detectores) 

- Sistema de registro e tratamento de dados (CIOLA, 1998; SKOOG et al, 2002). 
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Figura 5 Esquema de um equipamento de HPLC. 

A análise cromatográfica de uma amostra que contenha substâncias químicas, 

em geral, envolve as etapas de preparo da amostra, cromatografia e identificação 

dos compostos separados. A fim de garantir a qualidade necessária aos resultados 

analíticos, os métodos que empregam técnicas cromatográficas devem ser validados 

de acordo com procedimentos definidos. 

2.6 Validação do Método Analítico 

O desenvolvimento de um método analítico, a adaptação ou implementação de 

um método conhecido envolve o processo de avaliação que estime sua eficiência na 

rotina do laboratório. Determinado método é considerado validado se suas 

características estiverem de acordo com os pré-requisitos estabelecidos. Existe 

diferença entre a execução de experimentos que determinam os diversos 

parâmetros (coleta de dados experimentais) e a validação. O objetivo da validação 

consiste em demonstrar que o método analítico é adequado para o seu propósito. A 

validação deve ser considerada quando é feito adaptações em metodologias já 

validadas, inclusão de novas técnicas ou uso de diferentes equipamentos (BRITO et 

al, 2003). 
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Os parâmetros utilizados para a validação de métodos analíticos envolvem 

especificidade/seletividade, função da resposta (gráfico analítico), intervalo de 

trabalho, linearidade, sensibilidade, exatidão, precisão (repetitividade, precisão 

intermediária e reprodutividade), limite de Detecção (LD), limite de quantificação 

(LQ) e robustez (BRITO et al, 2003). Dentre os critérios citados, a exatidão e a 

precisão são considerados os mais relevantes porque permitem estimar os erros e 

variações embutidos nos resultados analíticos. A exatidão pode ser estimada pelo 

cálculo do erro absoluto e relativo e a precisão pelas medidas de dispersão, como 

desvio-padrão, variância e coeficiente de variação. A precisão costuma ser expressa 

como repetitividade, precisão intermediária ou reprodutividade. A repetitividade 

constitui a precisão estudada no mesmo laboratório, em pequeno intervalo de tempo 

(mesmo dia, mesmo analista e mesmo equipamento). A precisão intermediária é 

expressa pela variação entre resultados obtidos em dias diferentes pelo mesmo 

laboratório. A reprodutibilidade é estudada entre diferentes laboratórios, em diversas 

localidades do mundo, utilizando o mesmo conjunto de amostras (BRITO et al, 

2002). 

O ensaio de recuperação é o método mais utilizado para validação de 

processos analíticos. A recuperação está relacionada com a exatidão, pois reflete a 

quantidade de determinado analito, recuperado no processo, em relação à 

quantidade real presente na amostra. A exatidão é expressa como erro sistemático 

percentual, inerente ao processo. O erro sistemático ocorre pela perda da substância 

devido à baixa recuperação da extração, medidas volumétricas imprecisas ou 

substâncias interferentes na amostra (BRITO et al, 2003). 

Para determinar os parâmetros indispensáveis à validação são necessárias 

amostras contendo o analito de interesse em concentrações conhecidas. Este 
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processo de recuperação consiste na “fortificação” da amostra, ou seja, essas 

amostras serão obtidas adicionando-se solução com diferentes concentrações do 

analito de interesse compostos na amostra controle, também chamada de amostra 

testemunha, seguida pela determinação da concentração do analito adicionado. 

Calcula-se a quantidade percentual recuperada pelo processo usando a seguinte 

fórmula: 

=%Re c 100x
realvalor

realvalorobtidovalor −
 

 No estudo de recuperação são feitos testes de significância, utilizando o teste 

“t” de Student de acordo com a seguinte fórmula: 

1
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Na qual: Rec = a média das recuperações obtidas para n repetições; 100 = a 

recuperação percentual desejada; n = o número de determinações (trabalha-se com 

no mínimo 5 repetições); SRec= o desvio padrão das recuperações. 

 Se o valor “t” obtido estiver enquadrado no intervalo estabelecido pelo valor 

tabelado, para n-1 graus de liberdade em dado nível de significância, então o 

método será considerado exato. Além do teste “t” de Student, existem valores 

críticos aceitáveis de acordo com a concentração do analito em estudo. Esses 

valores são estimados considerando-se que análises de elementos majoritários 

costumam apresentar erros sistemáticos relativos muito inferiores àqueles obtidos 

para analitos em concentrações muito pequenas. Tais valores, sugeridos pelo 

manual da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) ocorrem na própria 

amostra. Porém, isso nem sempre é possível, visto que a solução de fortificação é 

preparada com solventes orgânicos, geralmente não presentes na matriz. Por essa 
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razão, tenta-se usar um volume reduzido de solução de fortificação e condições que 

alterem a amostra o mínimo possível (BRITO et al, 2003) 

A precisão, parâmetro esse que avalia a proximidade entre várias medidas 

efetuadas na mesma amostra do processo analítico, é usualmente expressa como 

desvio-padrão, variância ou coeficiente de variação (CV) de diversas medidas. O CV 

é dado pela seguinte equação (BRITO et al, 2003): 

100x
M
s

CV =  

Na qual: s = desvio-padrão das recuperações e M = média das recuperações. 

Quando há o desenvolvimento de métodos novos ou modificados para análise 

de traços, freqüentemente se definem limites de detecção (LD), que é a menor 

concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, em termos do desvio-padrão de medidas do branco. Entretanto, sendo 

o branco constituído de todos os reagentes, com exceção do analito, não reproduz 

as mesmas condições a que o analito estará sujeito durante a análise. O LD 

determinado desta forma pode avaliar mudanças ocorridas durante o 

desenvolvimento do método, ou para a comparação de instrumentos. 

O limite de detecção pode ser determinado mediante a razão sinal/ruído, que é 

calculado segundo a expressão: 

S
xs

LD
3=  

Na qual: s = desvio padrão da resposta; S = coeficiente angular do gráfico de 

calibração. 

O limite de quantificação também é um parâmetro importante a se estimar na 

análise de traços. Este é definido como a menor concentração do analito que pode 
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ser quantificada na amostra, com exatidão e precisão aceitáveis, sob as condições 

experimentais adotadas. Pode ser estimado por meio da equação do sinal/ruído: 

S
xs

LQ
10=  

Na qual: s = desvio padrão da resposta; S = coeficiente angular do gráfico de 

calibração.  

 

 

3 OBJETIVOS 

- Determinação das condições cromatográficas ideais para a análise do 

diclofenaco sódico. 

- Validar a metodologia a ser empregada para a determinação do diclofenaco 

sódico no efluente doméstico da cidade de Araraquara antes e após o tratamento 

convencional.   

- Determinar a concentração do diclofenaco sódico no efluente doméstico da 

cidade de Araraquara antes e após o tratamento convencional.  
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Metodologia 

4.1.1 Caracterização do local de estudo 

A estação de tratamento de efluentes domésticos (ETE) da cidade de 

Araraquara foi empregada como local de estudo, devido à ausência de uma estação 

de tratamento de efluentes domésticos no município de São Carlos. 

A área total do município de Araraquara é de 1.312 Km2 com cerca de 80 Km2 

ocupados pelo espaço urbano, localizada na região central do estado de São Paulo, 

a 21o 47' 31” de latitude e 48o 10' 52” de longitude WGR. Possui média de 646m 

acima do nível do mar, com máxima de 715m e mínima de 600m. Araraquara possui 

um clima “Tropical de Altitude” CWA pela classificação Köppen, caracterizado por 

duas estações bem definidas: um verão com temperaturas altas (média de 31oC) e 

pluviosidade elevada e um inverno de temperaturas amenas e pluviosidade 

reduzida. A cidade está localizada no centro geográfico do estado de São Paulo e 

possui uma área de 1.006 Km2 (Araraquara, 2006). 

Após uma pesquisa feita na Santa Casa de Araraquara e de São Carlos, 

verificou-se que os medicamentos mais utilizados e em maior quantidade são 

antibacterianos (antibióticos) e antiinflamatórios. Com os dados obtidos desta 

pesquisa selecionou-se o diclofenaco sódico que é um antiinflamatório, para o 

estudo proposto. 
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4.1.2 Estação de tratamento de efluentes de Araraquara 

A estação de tratamento de efluentes domésticos de Araraquara (DAAE, 2006) 

está localizada na Rodovia SP 255, na bacia hidrográfica do Médio Tietê inferior, 

tendo como corpo receptor o Ribeirão das Cruzes, enquadrado como rio classe 4 

(CONAMA 20/86). Possui dois módulos com capacidade total de tratamento de 800 

litros de esgotos por segundo. Cada módulo é composto de lagoa aerada, lagoa de 

sedimentação e lagoa de lodo (MATSUMOTO, et al, 2002). A seguir estão relatadas 

as etapas de tratamento dos efluentes pela Estação de Tratamento. 

O resíduo bruto que chega à estação através de emissário subterrâneo, Figura 

6, é submetido a um gradeamento inicial para a separação dos detritos maiores. 

Separados os resíduos e objetos mais grosseiros, o esgoto atravessa uma calha 

Parshal, que registra a quantidade de material a ser tratado, e segue para os 

desarenadores, Figura 7, cuja função é separar a areia do líquido. Posteriormente 

passam por peneiras mecanizadas com espaçamento de 6 mm, sendo os resíduos 

lançados em uma caçamba através de esteira transportadora, também com 

funcionamento automático, Figura 8.  

Em seguida os efluentes domésticos são encaminhados para a caixa de 

distribuição de vazão, Figura 8, onde, são encaminhadas para as lagoas de aeração, 

com volume útil da ordem de 103.700,0 m
3
, o suficiente para um tempo de detenção 

médio de 3 dias , considerando a vazão nominal média de cada módulo de 400,0 

L/s. 

Na lagoa de aeração, o efluente é submetido à agitação mecânica realizada 

pelos aeradores, Figura 9. Esses equipamentos movimentam a água promovendo a 

oxigenação da mistura, eliminando gases indesejáveis e acelerando o processo de 

decomposição. 



 25 

Em seguida são enviados para as Lagoas de Sedimentação, figura 8, com 

volume útil da ordem de 57.600,0 m
3
, o suficiente para proporcionar um tempo de 

detenção de 1,7 dias, considerando a vazão média nominal de 400,0 L/s por módulo. 

Na lagoa de sedimentação, Figura 10, a água permanece por um período em 

descanso para que as partículas sólidas ainda presentes na mistura se depositem 

no fundo da mesma, e ao longo desse processo de decantação as impurezas vão se 

transformando em lodo por processos anaeróbicos. Esse material posteriormente 

será conduzido para as lagoas de lodo de onde poderá ser transferido para o aterro 

sanitário ou utilizado como adubo orgânico. O efluente das lagoas de sedimentação 

é enviado para o Ribeirão das Cruzes, Figura 11.  

Na Figura 12 é apresentado o fluxograma geral da ETE-Araraquara com as 

etapas do tratamento. Convém ressaltar que as lagoas de lodo não estão 

funcionando, pois não foi produzido lodo suficiente nas lagoas de sedimentação para 

remoção.  

A seguir são apresentadas as Figuras 6-12 referentes à ETE-Araraquara. 

 

  

 
Figura 6 Foto ilustrando a chegada do resíduo bruto na ETE-Araraquara. 
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Figura 7 Sistema de remoção automática dos detritos removidos no gradeamento com 
espaçamento de 20 mm e canal de distribuição do esgoto bruto para as caixas de areia. 
 
 

 

 

 
Figura 8 Detritos removidos na peneira com espaçamento de 6 mm, a esteira para remoção 
automática dos detritos encaminhando para uma caçamba e caixa de distribuição de vazão 
(Foto, Keila).  
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Figura 9 Foto ilustrando as Lagoas de Aeração da ETE-Araraquara (Foto, Keila).  
 

 
 

 
 

 
Figura 10Foto ilustrando as Lagoas de Aeração e de Sedimentação da ETE-Araraquara.  
 
 

    

 
 
Figura 11 Foto ilustrando o efluente final da ETE-Araraquara, sendo lançado no Ribeirão 
das Cruzes, classificado com rio classe 4(Foto, Keila).  
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Figura 12 Fluxograma da ETE-Araraquara 
 

4.2 Materiais utilizados 

 

Padrão analítico 

 Diclofenaco sódico com pureza de 99,3% Medley.  

Solventes 

 Metanol (HPLC solvent, J. T. Baker); 

 Acetonitrila (HPLC solvent, J. T. Baker); 

 0,1 molL-1  acetato de sódio, com pH=6,3; 

 Água ultra pura (Milli-Q); 

Fase sólida 

 Octadecil silano (C18): cartucho AccuBOND II ODS-C18 500mg/ 6mL– Agilent 

Technologies. 
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Outros materiais e reagentes: 

 Balões volumétricos de 5,0 , 10,0 , 100,0 e 250,0 mL; 

 Frascos de vidro âmbar de 15 e 100 mL; 

 Espátula  de  aço inox; 

 Cartuchos de cyano e amino  500mg/ 3mL; 

 Monohidrogeno fosfato de sódio (Na2HPO4.7H2O) MM.268,07 –Mallinckrodt 

Chemicals; 

 Membrana (Fil. Mem. Mis. Est.) 0,45µm – Schleicher & Schuell; 

 Amido de Milho - MAIZENA ; 

 Extrato de carne – Oxoid; 

 Óleo de soja refinado – Clarion; 

 Cloreto de Magnésio (MgCl2 . 6H2O) MM.203,30 – Mallinckrodt; 

 Cloreto de sódio (NaCl) MM.58,44 - Mallinckrodt; 

 Bicarbonato de sódio (NaHCO3) MM.84,01 – Synth; 

 Cloreto de Cálcio (CaCl2 . 2H2O) MM.147,02 - Mallinckrodt; 

 Detergente comercial – Ypê; 

 Detergente Extran – Merck; 

 Ácido clorídrico 37% PA (HCl) MM.36,46 – Qhemis; 

 Sacarose, celulose (algodão); 

 pHmetro (pH meter 430) – Corning; 

 Acetato de sódio (CH3COONa . 3H2O) MM.136,09 – Carlo Erba; 

 Outros materias de laboratório [Becker, proveta, micro pipetadores (200-1000 

µL e 10 – 100 µL), funil, pipeta  Pasteur]; 

 Sistema de extração a vácuo (manifold) – Macherey-Nagel; 

 Gás nitrogênio (N2), fornecido pela White Martins; 
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 Ácido acético Glacial P.A (CH3COOH) PM.60,05 – Synth; 

4.3 Instrumentação 

Utilizou-se um espectrofotômetro modelo Cary 5G UV-Vis-NIR (Varian) para 

obtenção dos espectros de absorção, que compreenderam uma varredura de 200 a 

800nm. O comprimento de onda correspondente ao máximo de absorbância do 

analito, foi utilizado posteriormente para a determinação analítica do diclofenaco 

sódico pelo método cromatográfico com detecção de UV. 

Para as determinações cromatográficas foi utilizado um cromatógrafo a líquido 

(SLC-10A, Shimadzu), equipado com um detector UV modelo SPD-M10AVP 

(Shimadzu). O cromatógrafo consistia de um injetor manual (seringa), com um 

volume de injeção ajustado para 20µL, e duas bombas modelo LC-10ADVP 

(Shimadzu). 

4.3.1 Condições cromatográficas 

A coluna cromatográfica utilizada foi a LC-18 da Supelco, com 250mm de 

comprimento, diâmetro interno de 4,6mm e espessura do filme de 5µm. A eluição da 

fase móvel foi feita no modo isocrático, com a proporção dos solventes: 29:71 de 

acetonitrila/0,1 molL-1  de acetato de sódio pH= 6,3, ajustado com ácido acético 

glacial, com um fluxo de 1mL/min. O comprimento de onda selecionado para a 

quantificação do diclofenaco sódico foi 278nm . 

4.4 Amostras 

4.4.1 Esgoto sintético ou água residuária sintética 

O estudo de recuperação foi feito utilizando-se uma matriz simulando esgotos 

sanitários. Com o intuito de obter uma amostra semelhante ao esgoto sanitário e 
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isenta do analito de interesse, usualmente denominada testemunha, e possibilitar 

condições de trabalho mais precisas, optou-se por preparar uma amostra de esgoto 

sintética. As etapas de otimização do método de extração necessitam de um longo 

período de análise, o que poderia acarretar em contaminação microbiológica e 

também riscos de interação do analito de interesse com outras substâncias 

presentes no esgoto. O procedimento analítico para o preparo da matriz de esgoto 

sintético está descrito na seção 4.6. 

4.4.2 Coleta e armazenamento das amostras de esgoto doméstico 

As amostras de esgoto doméstico foram coletadas na Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) de Araraquara. Os períodos de coleta abrangeram as duas 

estações de um ciclo anual, a primeira coleta foi feita entre o final do verão e o início 

do outono (março) e a outra coleta foi feita no final do inverno e início da primavera 

(setembro). Optou-se por fazer as coletas nesses períodos para melhor prover 

possíveis variações do desempenho do tratamento de efluentes durante as 

mudanças climáticas. 

Vieno e colaboradores apontaram que no inverno a concentração dos 

medicamentos é de três a cinco vezes maior do que nas outras estações do ano 

(VIENO et al, 2005). 

As coletas foram feitas em dois pontos da estação, os quais foram: após o 

gradeamento, antes de iniciar o tratamento, e após o término deste, antes de ser 

lançado no Ribeirão da Cruzes (Figuras 11 e 12). Coletou-se um volume de 4,5 L 

amostras e estas foram armazenadas em frascos de vidro âmbar com tampas de 

teflon, a fim de cessar as atividades microbianas adicionou-se algumas gotas de 

metanol nas amostras de esgoto logo após a coleta. As amostras foram conservadas 

a 4oC até análise, que se procedeu no máximo em dois dias. Antes da extração, as 
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amostras foram filtradas em membrana 0,45�m para retirar as partículas em 

suspensão.  

4.5 Preparação da solução padrão  

A solução estoque do diclofenaco sódico foi preparada pela dissolução do 

composto em metanol. Pesou-se em balança analítica 0,0010g da substância e a 

solubilizou em metanol, completando o balão para 0,1L de solução. 

A mistura padrão foi preparada em várias concentrações pela diluição 

apropriada da solução estoque em metanol.  

Todas as soluções foram armazenadas em frascos de vidro âmbar e estocadas 

a 4oC.  

4.6 Preparação da amostra de esgoto sintético ou água residuária 

O esgoto sintético ou água residuária foi preparado como apresentado na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 Composição do esgoto sintético ou água residuária sintética. 

Substâncias Concentração (mgL-1) 

Sacarose 35 

Amido 114 

Celulose 34 

Extrato de carne 208 

Óleo de soja 51 

NaCl 250 

MgCl2.6H2O 7 

CaCl2.2H2O 4,5 

NaHCO3 200 

Detergente comercial 3 gotas 

Referência Torres, 1992. 
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Segundo recomendações de Torres, os componentes orgânicos foram 

dissolvidos em 1 litro de água do sistema público de abastecimento de água e 

depois fervido durante aproximadamente 2 horas, com agitação continua para 

garantir que a solução ficasse homogênea e evitasse a formação de grumos, 

principalmente com adição do amido e da celulose. Além dos componentes 

orgânicos, o esgoto sintético foi enriquecido com solução de sais minerais e de 

metais, normalmente presentes em águas residuárias. Para corrigir o pH e a 

alcalinidade do esgoto sintético, foi utilizado bicarbonato de sódio (faixa de pH de 6-

8). Adicionou-se gotas de detergente, com o objetivo de emulsionar as gorduras e 

também porque o detergente é um componente normal no esgoto sanitário, em 

concentrações baixas.  

As amostras de esgoto sintético foram armazenadas em frascos de vidro 

âmbar a 25oC, temperatura média do ambiente onde se fez as coletas, assim 

aproximando-se o máximo possível da amostra real. 

4.7 Fortificação da amostra de esgoto sintético em diferentes níveis de 

concentração  

As amostras de esgoto sintético foram fortificadas em três níveis de 

concentração. Tomou-se 5 replicatas de 100,0mL de amostra testemunha (esgoto 

sintético ou água residuária) para cada nível de fortificação, estas amostras foram 

dopadas com o medicamento estudado. A Tabela 4 apresenta a concentração do 

analito em 100,0 mL de solução, referente a cada nível de fortificação.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

Tabela 4 Concentração do analito em cada nível de fortificação. 

Analito Nível 1 Nível 2 Nível 3 

 (mgL-1) (mgL-1) (mgL-1) 

Diclofenaco 0,04 0,10 0,30 

4.8 Procedimento de extração por SPE 

4.8.1 Extração da amostra testemunha 

 Para a extração da amostra testemunha, um volume de 250mL foi retirado do 

frasco de vidro âmbar, o qual estava à temperatura ambiente e filtrou-se a vácuo em 

membrana 0,45�m. Transferiu-se 100,0mL para um balão volumétrico (100,0mL), 

homogeneizou e procedeu-se a extração, este procedimento foi efetuado em 2 

replicatas. A extração foi feita em manifold a vácuo. Antes da percolagem da 

amostra através do cartucho, este foi condicionado com 10mL de metanol e 10mL de 

água Milli-Q, em uma razão de fluxo de 3mL min-1. Após a passagem de 100,0mL da 

amostra (fluxo de 1mL min-1), o cartucho foi seco com N2 por 1 hora.  

Procedeu-se a eluição com 10mL de metanol (fluxo de 1,5 mL min-1) e fez-se a 

análise cromatográfica. A Figura 13 apresenta as etapas de extração do diclofenaco 

sódico. 
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Figura 13 Fluxograma da extração. 

4.8.2 Extração da amostra testemunha fortificada 

As amostras do esgoto sintético fortificadas foram homogeneizadas e filtradas 

a vácuo em membrana 0,45�m e seguiu-se o procedimento de extração como 

descrito na seção 4.8.1.  

4.8.3 Extração das amostras de esgoto da ETE-Araraquara 

 Antes da extração em fase sólida as amostras de esgoto bruto (afluente) e 

esgoto tratado (efluente) foram filtradas a vácuo em membrana 0,45�m, a fim de se 

eliminar as partículas sólidas em suspensão. Procedeu-se através do cartucho C18 a 

etapa de extração como descrito na seção 4.8.1 e na Figura 13, porém percolando 

um volume de 250,0mL de amostra.  
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com N2/1hora

Eluir os analitos com  
10 mL de MeOH (CH3OH)
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membrana de 0,45µµµµm
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10 mL de MeOH (CH3OH)
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4.9 Procedimentos para a validação do método proposto 

4.9.1 Determinação da linearidade de resposta do detector UV 

A região linear de resposta do detector foi determinada pelas análises no 

cromatógrafo, HPLC-UV, com condição operacional já otimizada. As soluções 

padrão foram injetadas três vezes. As concentrações utilizadas para o estudo do 

diclofenaco sódico foram: 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 e 0,50mg L-1. 

Construiu-se o gráfico de calibração para o composto estudado, relacionando-se os 

valores de concentração das soluções no eixo da abcissa e os valores das áreas 

dos picos no eixo da ordenada. 

4.9.2 Determinação dos limites de detecção e de quantificação do HPLC-UV  

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram estabelecidos 

experimentalmente por medidas das áreas de picos de soluções padrão do 

composto estudado, em concentrações decrescentes. 

Preparou-se uma série de soluções diluídas do padrão analítico. Analisou-se 

cada uma das soluções no cromatógrafo e obteve-se os cromatogramas de 

interesse. Determinou-se o valor da amplitude do ruído na região do pico 

cromatográfico do analito de interesse, o valor da altura do pico cromatográfico e a 

concentração relativa ao pico cromatográfico do analito de interesse.  
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4.9.3 Estudo de recuperação  

A partir do estudo de recuperação do analito foi feita a avaliação do método 

quanto à precisão e exatidão, este foi feito aplicando-se o método proposto (seção 

4.8) em amostras fortificadas de esgoto sintético em três níveis de concentração da 

solução de padrão (seção 4.7). 

O procedimento experimental constou da adição de volumes da solução padrão 

na matriz de esgoto sintético, para que a concentração final do analito após a etapa 

de extração, em 10mL de extrato final, fosse: 0,04; 0,10 e 0,30mg L-1.  

 Para se obter a concentração de 0,30mg L-1 de diclofenaco sódico em 10,0mL 

de solução final, necessita-se de 3.10-3mg do analito (
v
m

c = �0,30 mg L-1.10,00.10-3 

L-1= 3.10-3mg). Como foi percolado um volume de 100,00mL de esgoto sintético 

enriquecido pelo cartucho, esta amostra deve ter concentração de 3.10-2mg L-1 

(
v
m

c = � 12
3

3

10.3
10.100

10.3 −−
−

−

== mgL
L

mg
c ). Partindo-se de uma solução estoque de 10 mg 

L-1, o volume da solução padrão a ser adicionado na matriz de esgoto sintético é de 

0,30mL (cpadrão.vpadrão=camostra.vamostra�10,0 mgL-1.vpadrão = 3.10-2.100mL � 0,30mL, 

ou 300 �L). Portanto para se obter a concentração de 0,30mg L-1 do analito em 

10,0mL de extrato final, é necessário adicionar 0,30mL de uma solução 10,0mg L-1 

de diclofenaco sódico e completar o volume para um balão de 100,0mL. 



 38 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Seleção dos comprimentos de onda utilizados em HPLC-UV para a análise 

do diclofenaco sódico 

O espectro de absorção no UV-VIS correspondente ao diclofenaco sódico, 

compreende uma varredura de 200 a 800nm. O comprimento de onda 

correspondente ao máximo de absorbância do medicamento em estudo, foi 

selecionado posteriormente para a sua determinação analítica por cromatografia em 

fase líquida com detecção UV. O comprimento de onda (�máx) selecionado para o 

diclofenaco sódico foi 278nm. Para a análise do diclofenaco sódico empregou-se 

como eluente acetonitrila/acetato de sódio na proporção de 29:71. A solução de 

acetato de sódio foi preparada na concentração de 0,1 molL-1  e o pH ajustado para 

6,3 com ácido acético glacial. Antes desse procedimento verificou-se qual era o 

melhor eluente para a análise do composto em estudo.  

A Figura 14 apresenta o comprimento de onda do diclofenaco no espectro UV-

VIS em metanol, acetonitrila, acetato de sódio e na mistura de acetonitrila e acetato 

de sódio. 
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Figura 14 Espectro de UV-Vis do diclofenaco sódico solubilizado em metanol, acetonitrila, 
acetato de sódio 0,1 molL-1  e acetonitrila + acetato de sódio 0,1 molL-1. 
 

 Observa-se pelos espectros da Figura 14 que o diclofenaco sódico absorve 

em diferentes comprimentos de onda conforme o solvente. Os espectros 

apresentados nessa figura14 correspondem a absorbância do diclofenaco sódico em 

alguns solventes, sendo que o metanol foi o solvente em que se preparou a solução 

padrão, acetonitrila e acetato de sódio em pH=6,3 são os eluentes e a mistura 

acetonitrila + acetato de sódio 0,1 molL-1  na proporção 29:71. 

 Após verificar a eficiência de cada eluente optou-se pela acetonitrila + acetato 

de sódio 0,1 molL-1  na proporção 29:71, como eluente para as análises do 

diclofenaco sódico.  

200 250 300 350 400 450 500
-2

0

2

4

6

8

10
A

bs
or

bâ
nc

ia

Comprimento de Onda (nm)

 Metanol
 Acetonitrila
 Acetato de sódio 0,1M
 Acetato de sódio 0,1M + Acetonitrila



 40 

5.2 Análise qualitativa do diclofenaco sódico por cromatografia líquida de alta 

eficiência 

 A etapa inicial da análise qualitativa do diclofenaco sódico por HPLC consistiu 

na otimização dos parâmetros experimentais como: escolha da coluna, composição 

da fase móvel e fluxo da fase móvel. O estabelecimento das condições iniciais de 

análise foi feito utilizando solução padrão, a qual foi preparada com o analito da 

formulação comercial. Os ensaios de recuperação foram feitos com o padrão cedido 

do pela Medley. 

5.2.1 Otimização das condições experimentais para a determinação do 

diclofenaco sódico por cromatografia em fase líquida 

Para se obter uma melhor resolução do pico referente ao diclofenaco sódico 

por cromatografia em fase líquida, algumas colunas foram testadas. Para isto foram 

considerados alguns parâmetros como comprimento da coluna, fase estacionária e 

tamanho das partículas da fase estacionária. A seguir são apresentadas as 

característica das colunas testadas:  

- Coluna RP-8, 200mm X 4,6mm, 10�m, Hewlett Packard; 

- Coluna  RP-18, 150mm X 4,6mm, 5�m, Hewlett Packard; 

- Coluna  RP-18, 200mm X 4,6mm, 10�m, Hewlett Packard; 

- Coluna RP-18, 250mm X 4,6mm, 3�m, SGE; 

- Coluna C-18, 300mm X 3,9mm, 5µm, Waters. 

- Coluna LC-18, 250mm X 4,6mm, 5 �m, Supelco. 

A composição da fase móvel também foi testada e avaliou-se a mistura 

metanol/água Milli-Q, metanol/tampão fosfato pH=6,0 e acetonitrila/acetato de sódio 

0,1 molL-1  pH=6,3, em ambos sistemas o pH foi ajustado com ácido acético glacial, 
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em diferentes proporções, desde 25% a 100% dos eluentes, tanto no modo 

isocrático como gradiente. 

Para otimizar o tempo de análise sem comprometer a separação dos picos, 

variou-se o fluxo da fase móvel de 0,2 a 1,0mL min-1. 

A Tabela 5 apresenta as condições operacionais que proporcionaram uma 

resolução adequada do pico referente ao diclofenaco sódico, em um menor tempo 

de análise. 

Tabela 5 Condições cromatográficas para analise do diclofenaco sódico. 
Aparelho HPLC-UV 

Coluna  LC-18, 250mm X 4,6mm, 5 �m, Supelco 

Eluente A Acetato de sódio 0,1M pH = 6,3 

Eluente B Acetonitrila 

Proporção dos eluentes B:A 29:71 

Fluxo 1 mL min-1 

Volume de injeção 20µL 

 Comprimento de Onda (λ) 278nm 

Detector UV-VIS 

 

 A Figura 15 apresenta o cromatograma da solução padrão do diclofenaco 

sódico obtido com a condição cromatográfica estabelecida para o método. 
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Figura 15 Cromatograma do diclofenaco sódico por HPLC-UV, comprimento de onda 
empregado foi de 278 nm, tempo de retenção médio foi de 15,25 minutos  e a concentração 
do analito foi de 10,0 mg L-1 . 

 
Como pode ser observado pelo cromatograma da Figura 15, as condições 

experimentais estabelecidas foram adequadas, pois pode se notar uma boa 

performance do pico cromatográfico referente ao diclofenaco sódico. 

5.2.2 Metodologia de extração do diclofenaco sódico do esgoto sintético pela 

técnica de extração em fase sólida (SPE) 

A metodologia de extração do diclofenaco sódico, de amostras de esgoto 

sintético utilizada neste trabalho, baseou-se em alguns estudos STUMPF et al, 1999; 

TERNES et al, 2001; KOUTSOUBA et al, 2003; WEIGEL et al, 2004; LINDQVIST et 

,al, 2005; GÓMEZ et al, 2006. Para o estabelecimento da metodologia de extração 

do diclofenaco sódico, alguns parâmetros foram verificados, desde a escolha do 

adsorvente, etapa de condicionamento do cartucho, escolha dos solventes: metanol 

e água Milli-Q, e solvente extrator da amostra.  
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Os testes empregados para a otimização dos principais parâmetros que afetam 

a eficiência do processo de extração em fase sólida, foram feitos utilizando-se 

volumes de 100,0mL de amostras de esgoto sintético dopadas com o diclofenaco 

sódico. O nível da fortificação foi de 1,0�g L-1 de diclofenaco sódico para os testes 

preliminares. A extração foi feita em triplicata e as injeções cromatográficas também 

foram feitas em triplicatas. O parâmetro utilizado para avaliar a eficiência da extração 

do processo analítico foi a recuperação, sendo reportada como a porcentagem da 

quantidade medida do analito em relação à quantidade adicionada na matriz de 

esgoto sintético (testemunha), após as etapas de extração do método.  

Com o intuito de se obter uma melhor recuperação do analito, quatro 

adsorventes foram testados, os quais foram: 

- SPE Amino – 500 mg/3mL, J. T. Baker Bakerbond, 

- SPE Cyano – 500 mg/3mL, J. T. Baker Bakerbond, 

- SPE C18 – 500 mg/3mL, J. T. Baker Bakerbond 

- SPE C18 – 500 mg/6mL, BondII ODS. 

O cartucho SPE C18 – 500 mg/ 6mL, da marca BondII ODS mostrou uma 

diferença significativa nas porcentagens de recuperação, quando empregou 

amostras de esgoto sintético, fortificadas com a solução padrão do diclofenaco 

sódico. A recuperação foi superior aos demais adsorventes de 500 mg/ 3mL - J. T. 

Baker Bakerbond (Figura 16). 
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Figura 16 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em esgoto sintético, no nível 
de fortificação 1,0µg L-1, utilizando diferentes cartuchos para extração. 
 

O gráfico da Figura 16 apresenta a eficiência de extração do diclofenaco sódico 

quando se utilizou o adsorvente C18 com capacidade de 500mg/6mL. Pressupõe-se 

que isto se deve ao fato das partículas no cartucho de 500mg/6mL estarem menos 

compactadas, possibilitando assim um fluxo mais rápido de eluição quando 

comparado com o cartucho de 500mg/3mL. Quanto ao material que constitui a fase 

sólida do cartucho, fica evidente que os cartuchos constituídos por C18 apresentam 

uma maior interação com as moléculas do analito do que as fases sólidas de amino 

e cyano, isto ocorre devido à polaridade do material e do analito de interesse. 

Os solventes testados para o condicionamento do cartucho e suas proporções 

foram: 

- acetato de etila / metanol / água (1:1:1); 

- hexano / acetato de etila / metanol / água (1:1:2:2); 

- hexano / acetonitrila / metanol / água (1:1:2:2) 
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Verificou-se que as proporções dos solventes, citadas anteriormente, não 

foram suficientes para ativar o adsorvente contido no cartucho (C18). O eluente 

metanol/água na proporção de 1:1 foi a melhor condição para a ativação do cartucho 

de C18 como é apresentado na Figura 17.  

 

 

Figura 17 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em esgoto sintético, no nível 
de fortificação 1,0µg L-1, com diferentes condições de condicionamento do adsorvente. 
 

 

Para verificar a melhor condição de extração do diclofenaco sódico foram 

testadas duas condições após a eluição da amostra testemunha fortificada, antes da 

secagem do cartucho para posteriormente fazer a eluição do analito, onde se fez o 

procedimento de clean-up e no outro cartucho fez-se o mesmo procedimento 

ausente do procedimento de clean-up. O clean-up foi feito com 5mL de H2O Milli-Q e 

logo após procedeu-se a secagem do cartucho durante uma hora, e assim fez-se a 

eluição do analito com 10 mL de metanol. O procedimento sem clean-up apresentou 

maior porcentagem de recuperação como está apresentado na Figura 18. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Diclofenaco Sódico

%
 R

ec
u

p
er

aç
ão

Acetato de
Etila/MeOH/Água

Hexano/Acetato de
Etila/MeOH/Água

Hexano/ACN/MeOH/
Água

MeOH/Água



 46 

0

20

40

60

80

100

120

Diclofenaco Sódico

%
 R

ec
up

er
aç

ão

clean-up com Água

sem clean-up

 

Figura 18 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico de amostra de esgoto 
sintético, no nível de fortificação 1,0µg L-1, com clean-up e sem clean-up . 
 

  Para verificar a eficiência de extração do diclofenaco sódico da amostra de 

esgoto sintético foram testados três procedimentos, clean-up com 5 mL de H2O e 

extração com 30 mL de metanol, clean-up com 5 mL de H2O e extração com 10 mL 

de metanol e sem clean-up e extração com 10 mL de metanol. Dentre os 

procedimentos empregados, o que demonstrou maior recuperação do analito foi o 

que empregou 10mL de metanol para a eluição do analito. A Figura 19 apresenta a 

porcentagem de recuperação do diclofenaco sódico com diferentes condições de 

eluição.  
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Figura 19 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em amostra de esgoto 
sintético, no nível de fortificação 1,0µg L-1, com diferentes condições de eluição: clean-up 
com 5 mL de  H2O e eluição com 30 mL de metanol, clean-up com 5 mL de H2O e eluição 
com 10 mL de metanol e eluição sem clean-up com 10 mL de metanol . 
 

No procedimento proposto para a extração do diclofenaco sódico da amostra 

de esgoto sintético, foi feita uma pré-concentração do analito em 10 vezes, já que 

um volume de 100,0mL de amostra do esgoto sintético foi empregado para a  

extração, resultando em 10,0mL de extrato final. 

Para a extração do diclofenaco sódico das amostras coletadas na estação de 

tratamento de esgoto de Araraquara, o volume empregado foi de 250,0mL, pois a 

concentração do referido analito em amostras de efluentes é muito baixa. A faixa de 

concentração normalmente encontrada é de µg L-1e ng L-1 (STUMPF et al,1999; 

LINDQVIST et al, 2005). Neste estudo fez uma pré-concentração de 25 vezes, pois 

um volume de 250,0mL de amostra do esgoto foi usado para a extração, resultando 

em 10,0mL de extrato final. 

Verificou-se a possibilidade do estudo de recuperação ser feito com a extração 

de um volume de 100,0mL, pois a extração do analito em estudo empregando um 

volume de 250,0mL demandaria um longo período de tempo. 

Para verificar se haveria influência nas porcentagens de recuperação do 

analito, quando se emprega um volume de 100,0mL e 250,0mL de amostras 
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dopadas, alguns ensaios foram feitos para a comparação dos dois procedimentos. 

Desta forma, nenhuma diferença foi observada nas avaliações das porcentagens de 

recuperação. Assim, para tornar o procedimento experimental mais rápido foi 

empregado nos estudos de recuperação do diclofenaco sódico um volume de 

amostra de 100,0mL. 

5.3 Validação do método SPE/HPLC-UV para a extração do diclofenaco sódico 

de amostras de esgoto sintético 

 Os parâmetros de desempenho investigados foram: seletividade, limite de 

detecção, limite de quantificação, linearidade, precisão e exatidão. 

5.3.1 Seletividade 

 A seletividade do método foi testada analisando-se o extrato branco do 

esgoto sintético (Figura 20) e o extrato fortificado com o diclofenaco sódico (Figura 

21). No extrato branco, não foi observado pico referente ao diclofenaco sódico 

durante todo o tempo de corrida, apenas sinais característicos do solvente e/ou 

impurezas no início do cromatograma (Figura 20). 
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Figura 20 Cromatograma obtido por HPLC-UV do extrato branco de esgoto sintético, após 
aplicação do método de extração proposto. 

Figura 21 Cromatograma obtido por HPLC-UV da amostra do esgoto sintético fortificado 
com 0,3 mg L-1 (nível 3), após aplicação do método de extração proposto. 

 
 

Tempo (minutos)Tempo (minutos)
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Verifica-se pelo método aplicado, Figura 21, que não houve co-eluição de 

interferentes com o analito de interesse. 

5.3.2 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

Os limites de detecção e quantificação foram estabelecidos experimentalmente 

através da análise da solução padrão do medicamento estudado em concentrações 

decrescentes. Os limites de detecção e quantificação foram calculados através do 

programa computacional Validate 1.0 (Lanças,2004), no qual foi necessário 

empregar o valor da amplitude do ruído na região do pico cromatográfico do analito 

de interesse, com o valor da altura do pico cromatográfico do diclofenaco sódico e 

com a concentração relativa ao pico cromatográfico.   

 Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do diclofenaco sódico 

fornecido pelo programa Validate 1.0 estão contidos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 Limite de detecção (LD) e quantificação (LQ) para o Diclofenaco sódico. 
Medicamento LD (mgL-1) LD (µgL-1) LQ (mgL-1) LQ (µgL-1) 

Diclofenaco Sódico 0,001 1,0 0,010 10,0 

 

Considerando-se a pré-concentração de 25 vezes do analito, uma que vez 

empregou-se 250,0mL de amostra de efluente da ETE de Araraquara para a 

extração, resultou-se em 10,0mL de extrato final. Portanto, o método empregado 

possibilita a determinação do diclofenaco sódico na concentração de 400 ng L-1. 

5.3.3 Linearidade 

Na legislação brasileira não há um limite ou uma quantidade máxima permitida 

para o diclofenaco sódico em águas de rios, ETEs e águas subterrâneas. 

Considerando-se a concentração deste no nível de traços (µg L-1 ou ng L-1), a 
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preocupação da presença de resíduos do diclofenaco sódico na água são os 

potenciais efeitos adversos para a saúde animal e de organismos aquáticos como 

peixes e outros. Estudos ecotoxicológicos demonstram que os efeitos do diclofenaco 

sódico podem ser verificados em qualquer nível de hierarquia biológica: célula, 

órgãos, organismos, populações e ecossistemas (TERNES, 1998; HALLING-

SORENSEN et al, 1998; TERNES, 2001; SANDERSON et al, 2004b; FENT et al, 

2006). 

A linearidade da resposta do diclofenaco sódico foi estudada utilizando-se a 

solução padrão, em nove níveis de concentração próxima ao limite de quantificação 

do diclofenaco sódico. 

 Na Tabela 7 é apresentado o intervalo de concentração do diclofenaco sódico 

estudado, a equação de regressão linear e o coeficiente de correlação (r2) do gráfico 

de calibração para o diclofenaco sódico. 

Tabela 7 Intervalo de concentrações do diclofenaco sódico estudado, equação de regressão 
linear e coeficientes de correlação (r2) do gráfico de calibração obtido para o medicamento 
estudado. (Y= área cromatográfica e X= concentração). 

Medicamento 
Intervalo 

(mg L-1) 
Equação de regressão linear 

Coeficiente 

de correlação 

(r2) 

Diclofenaco 

Sódico 
0,01 a 0,5 Y = 29270,09295 X + 2192,20776 0,99911 

 

O gráfico de calibração obtido para o diclofenaco sódico foi linear, 

apresentando o coeficiente de correlação (r2) superior a 0,9900, que é recomendado 

pela  ANVISA para a validação de métodos analíticos. Esse coeficiente de 

correlação demonstra que a resposta do detector foi linear no intervalo de 

concentração estudado. A Figura 22 apresenta a curva analítica para o diclofenaco 

sódico. 
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FIGURA 22 Curva analítica do diclofenaco sódico no intervalo de concentração de 0,01 a 
0,50 mg L-1

. 

 

5.3.4 Precisão e exatidão 

A precisão e a exatidão do método foram determinadas a partir de ensaios de 

recuperação com amostras de esgoto sintético em 3 níveis de concentração (0,04; 

0,10 e 0,30 mg L-1). O nível de fortificação utilizado neste estudo foi selecionado de 

acordo com o limite de quantificação do analito. 

As porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico nos três níveis 

estudados são apresentadas na Tabela 8. Para confirmar a exatidão do método, os 

resultados foram submetidos ao teste “t” de Student de significância. 
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Tabela 8 Resultados de percentuais de recuperação e coeficientes de variação para o 
diclofenaco sódico, em amostras de esgoto sintético, nos três níveis de fortificação 
estudados. 

Medicamento 
Nível de 

fortificação 
(mg L-1) 

Recuperação* 
(%) 

CV 
(%) tcalculado 

0,04 94,8 4,88 -2,13 

0,10 102,2 4,53 0,97 

 

Diclofenaco 

Sódico 0,30 105,6 4,38 2,55 

Nota: * é a média aritmética (n=5) entre os valores de recuperação, CV é o coeficiente de variação 
dos resultados, t 95 % = 2,78. 
 
   

O teste “t”, com 95% de confiança e n-1 graus de liberdade, apresentou valores 

calculados menores que o valor tabelado (t 95% = 2,78). Deste modo, não se pode 

afirmar a existência de diferenças significativas entre as recuperações obtidas e o 

valor esperado (100%), considerando, então, que o método é exato. 

Para o estudo de precisão, os intervalos dos coeficientes de variação são 

considerados adequados até ± 20% e, dependendo da complexidade analítica e da 

amostra, este valor pode ser de até ± 15%. Como todos os valores de CV 

mostraram-se inferiores ao estabelecido, o método proposto pode ser considerado 

preciso. 

Os resultados da Tabela 8 apontam que o método proposto para a 

determinação do diclofenaco sódico é eficiente quanto à exatidão (% recuperação) e 

à precisão, coeficiente de variação, para os níveis de fortificação estudados (0,04; 

0,10 e 0,30mg L-1) em um mesmo dia, mesmo analista, mesmo método, mesmo 

instrumento, mesmo local e repetições em um curto intervalo de tempo 

(repetitividade). 
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5.4 Aplicação do método proposto para a determinação de resíduos de 

diclofenaco sódico em amostras de afluentes e efluentes da estação de 

tratamento de esgoto de Araraquara 

O método proposto após ser desenvolvido e validado, foi utilizado para estimar 

a concentração do diclofenaco sódico presente no efluente da estação de tratamento 

de esgoto de Araraquara.  

As amostras foram coletadas em um período que abrangeu as quatro estações 

de um ciclo anual, o final do verão e o inicio do outono (março) e o final inverno e o 

início da primavera (setembro).  

5.4.1 Análises feitas por HPLC-UV 

Observa-se pelos resultados das Figuras 23-25 a presença do diclofenaco 

sódico nas amostras coletadas antes e após o tratamento do esgoto da ETE de 

Araraquara nos períodos final do verão início do outono e final do inverno e início da 

primavera. 

A Figura 23 (A) apresenta o cromatograma referente ao diclofenaco 

proveniente da amostra coletada antes do tratamento de efluentes e a Figura 23 (B) 

apresenta o espectro de UV/VIS do pico referente ao medicamento em estudo. As 

Figuras 24–25 apresentam os cromatogramas da amostra antes e após o tratamento 

de efluentes . 
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    (A)     (B) 

Figura 23: Cromatograma (A) obtido por HPLC-UV da amostra de efluentes domésticos 
coletada antes do tratamento e o espectro de UV/VIS (B) do pico referente ao medicamento 
em estudo. 
 
 

Verifica-se pela Figura 23, que há provavelmente um pico relativo ao 

diclofenaco sódico, ou seja, o diclofenaco estava presente na amostra analisada. 

Para confirmar que pico cromatográfico seria o do medicamento em estudo, 

verificou-se que a absorção no espectro de UV/VIS é λ = 278 nm, comprimento de 

onda esse característico do diclofenaco sódico na mistura acetonitrila + acetato de 

sódio pH = 6,3.  
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   (A)      (B) 

Figura 24: Cromatogramas obtidos por HPLC-UV, da amostra do efluente da ETE de 
Araraquara coletada antes do tratamento, sendo A referente à primeira coleta (março) e B à 
segunda coleta (setembro). 

(A)      (B) 

Figura 25: Cromatograma obtido por HPLC-UV da amostra de efluente da ETE de 
Araraquara coletada depois do tratamento, sendo A referente à primeira coleta (março) e (B) 
à segunda coleta (setembro). 
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Verifica-se pelas Figuras 24 e 25 que há um pico referente ao diclofenaco 

sódico na amostra coletada antes e após o tratamento dos efluentes domésticos. 

A equação da reta para o diclofenaco sódico foram, Y = 29270,09295 X + 

2192,20776. As concentrações obtidas do diclofenaco sódico nas amostras, 

coletadas antes e após do tratamento de efluentes da estação de tratamento de 

esgotos de Araraquara, foram respectivamente na primeira e na segunda coleta 

2,12µg L-1 e 0,018mg L-1 (amostras da entrada do esgoto na estação), 3,52µg L-1 e 

0,022 mg L-1 (amostras após o tratamento na estação). As concentrações médias 

das duas coletas estão relatadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Valores das concentrações (X) obtidas de acordo com a equação da reta para o 
diclofenaco sódico, Y= 29270,09295 X + 2192,20776 referentes às amostras coletadas 
antes e depois do tratamento de efluentes domésticos analisados pelo HPLC-UV. 

Amostra 

Concentração 

Média 

(µµµµg L-1) 

 

Amostra 1 2,12 

Amostra 2 18,0 

Amostra 3 3,52 

Amostra 4 22,0 

Nota: Amostra 1 = amostra coletada antes do tratamento (primeira coleta); Amostra 2 = amostra 
coletada antes do tratamento (segunda coleta); Amostra 3 = amostra coletada depois do tratamento 
(primeira coleta); Amostra 4 = amostra coletada depois do tratamento (segunda coleta). 
 

Verificou-se, pelos resultados da Tabela 9 e dos cromatogramas das Figuras 

24 e 25, a presença do diclofenaco sódico nas amostras de efluentes de esgoto 

coletadas antes e após o tratamento. Porém, verificou-se que existe uma diferença 

de concentração do diclofenaco sódico da primeira para a segunda coleta. Segundo 

a literatura, isto pode ocorrer, pois as coletas foram feitas em estações climáticas 

diferentes (HEBERER,2002; VIENO,2005). 
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 Heberer e Vieno demonstraram em suas pesquisas que mudanças climáticas 

podem influir na concentração do diclofenaco, pois no período de inverno ou de 

grande instabilidade climática, que foi o caso do período da segunda coleta, a 

população está mais propícia a contrair doenças e assim ingerir mais diclofenaco 

sódico (HEBERER,2002; VIENO,2005). As doenças comuns que necessitam da 

prescrição do diclofenaco sódico são formas degenerativas e inflamatórias de 

reumatismo (artrite, anquilosante, osteoartrose, espondilartrite), síndromes dolorosas 

da coluna vertebral, reumatismo não articular, dores pós-traumáticas, inflamação e 

edema, como, por exemplo, após cirurgias dentárias ou ortopédicas, condições 

inflamatórias e ou dolorosas em ginecologia, dor pélvica que origina de cólica uterina 

durante o período menstrual ou inflamação de ovários e trompas. A dose diária 

recomendada a adultos é de 75 mg a 150mg (bulário eletrônico da ANVISA). 

As concentrações do diclofenaco sódico determinadas neste trabalho são 

respectivamente 2,12 e 3,52 µg L-1, primeira coleta e 18,0 e 22,0µg L-1, segunda 

coleta. Verifica-se pelos resultados que eles estão de acordo com a literatura. Como 

se pode verificar, a concentração do diclofenaco na amostra, coletada após o 

tratamento de esgoto, é maior do que a que foi coletada antes do tratamento. Isto 

pode ocorrer, pois a amostra foi coletada no mesmo dia em que foi coletada a 

amostra da saída da estação.  O esgoto que chega à ETE é descartado no rio após 

5 dias. Portanto, o esgoto que estava chegando no momento da coleta não era o 

mesmo da saída. Esse efluente passa por um processo mecânico e microbiano onde 

pode ter ocorrido a fragmentação de aglomerados contendo o diclofenaco sódico e 

assim o medicamento pode ter sido liberado para o meio . 

Uma das preocupações ambientais é que os fármacos não são prontamente 

degradados durante o processo de tratamento de esgotos (ETE) e são lançados nos 
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corpos d´água, resultando na contaminação de rios, lagos, estuários e, em alguns 

casos, as águas subterrâneas.  

A grande preocupação ambiental não é necessariamente o volume da 

produção de um fármaco, mas sua persistência no ambiente e atividade biológica 

como toxicidade e bioacumulação dentre outros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após o estudo sistemático com o objetivo de proporcionar a melhor separação 

e recuperação do diclofenaco sódico, as condições instrumentais e experimentais 

foram definidas. A separação do diclofenaco sódico foi feita em um tempo 

relativamente curto, cerca de 15,25 minutos. Uma metodologia simples foi adaptada 

e otimizada para a determinação do analito em amostras de efluentes domésticos. O 

procedimento proposto foi avaliado utilizando HPLC-UV quanto à seletividade, 

linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, exatidão e precisão. O 

método mostrou-se seletivo, linear, exato e preciso nas condições estabelecidas. Os 

LD e LQ do HPLC-UV se apresentaram adequados para a análise do diclofenaco 

sódico. 

 A aplicação do método analítico, desenvolvido e validado neste trabalho, 

possibilitou a identificação e quantificação do diclofenaco sódico em amostras 

coletadas antes e após o tratamento de esgoto da estação de tratamento de 

efluentes domésticos de Araraquara.  

 Portanto, de acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que o 

tratamento da ETE-Araraquara não foi eficiente para a remoção do diclofenaco 

sódico, nos dias em que foram feitas as coletas, já que a concentração do 

diclofenaco no afluente e no efluente da estação são consideráveis. 

O comportamento e destino de fármacos e seus metabólitos no ambiente 

aquático ainda não é bem conhecido. O comportamento do diclofenaco sódico em 

água indica que a sua distribuição no ambiente acontecerá principalmente por 

transporte aquoso, mas também pela cadeia alimentar e dispersão. Por isto sugere-

se que em trabalhos futuros sejam verificados o seu destino no meio ambiente e a 

sua toxidade para organismos aquáticos. 
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