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Resumo 

A descoberta dos antibióticos é um marco fulcral na história da medicina, tendo permitido 

melhorias ao nível da qualidade de vida humana e animal. Todavia, os efeitos colaterais negativos 

associados ao consumo de antibióticos são a resistência bacteriana, que resulta num aumento do 

número de bactérias resistentes, e a dificuldade de descobrir novos antibióticos. A temática da 

resistência microbiana tem preocupado tanto os profissionais de saúde bem como a comunidade 

científica. 

A presença de antibióticos na medicina veterinária torna‐se mais relevante devido à necessidade 

de aumentar a produção animal com o objetivo de aumentar a disponibilidade de recursos 

alimentares. Devido em parte a este facto, a facilidade com que os antibióticos se encontram 

presentes em matrizes ambientais torna‐se problemática, fazendo com que sejam classificados 

como poluentes emergentes. Existem preocupações relativamente à exposição dos humanos e 

animais aos antibióticos presentes nos solos. A partir dos solos também pode ocorrer a 

contaminação de outras matrizes ambientais, como os recursos hídricos ou vegetais. Por tudo isto, 

torna‐se importante a quantificação de antibióticos em diversas matrizes ambientais, 

impulsionando o desenvolvimento de metodologias de extração eficazes. A metodologia de 

extração Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) é descrita como sendo uma 

técnica facilmente ajustável, a diferentes matrizes e analitos, e que permite resultados 

satisfatórios.  

O objetivo deste trabalho consistiu na otimização e validação de uma metodologia de extração 

QuEChERS que permitisse a quantificação por HPLC‐DAD de três antibióticos (metronidazol, 

sulfametoxazol e trimetoprima). Para otimizar os resultados utilizou‐se a metodologia de desenho 

experimental, em que foram analisados alguns fatores que poderiam afetar a resposta final. Os 

fatores analisados foram a quantidade de sulfato de magnésio, a quantidade de adsorvente amina 

primária e secundária (PSA), o volume do solvente de extração e a respetiva percentagem volúmica 

de metanol. As condições ótimas obtidas para a extração dos três antibióticos foram 8,5 g de 

sulfato de magnésio, 137,5 mg de PSA, 15,0 mL de solvente de extração sendo 27,5% (v/v) metanol. 

Tendo em conta as condições otimizadas, esta metodologia foi validada com sucesso, para três 

níveis de concentração dos antibióticos: 1,0 mgL‐1, 2,5 mgL‐1 e 7,5 mgL‐1. As recuperações obtidas 

variaram entre 73,4% e 124,5% para o metronidazol, entre 49,1% e 80,7% para a sulfametoxazol e 

entre 37,8% e 78,9% para a trimetoprima. O coeficiente de variação, para metodologia QuEChERS 

otimizada, foi inferior a 10,0% para o metronidazol e a trimetoprima e próximo de 20,0% para a 

sulfametoxazol. Os efeitos de matriz foram maioritariamente desprezáveis. 

Palavras Chave: antibióticos, solos, ambiente, QuEChERS, desenho experimental 
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Abstract 

The discovery of antibiotics sets an important mark on history of medicine, improving quality of 

human and animal life. However, the collateral negative effects associated to the antibiotic 

consumption are the bacterial resistance, which results on the enhancement of resistant bacteria, 

and the difficulty of discovering new antibiotics. The theme of microbial resistance is concerning 

not only the healthcare professionals but also the scientific community.  

The presence of antibiotics in veterinary medicine is more relevant with the need to enhance 

animal production in order to increase the availability of food resources. Nevertheless, the ease 

with antibiotics are present in environmental matrices is becoming problematic which enables 

antibiotics being classified as emerging pollutants. It exists concerns related to the exposition of 

humans and animals to antibiotics that are present in soils. From the soil could occur the 

contamination of other environmental matrices, such as hydric resources and vegetables. 

Therefore, it becomes important the quantification of antibiotics on various environmental 

matrices, which drives the development of efficient extraction methodologies. The extraction 

methodology Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) is described as an easily 

adjustable technique, to different matrices and analytes, and which allows satisfactory results. 

The aim of this study consists on optimization and validation of an extraction methodology 

QuEChERS that allows the quantification by HPLC‐DAD of three antibiotics (metronidazole, 

sulfamethoxazole and trimethoprim). For the optimization of the results, it was resorted to an 

experimental design methodology, where they were analysed some factors that could affect the 

responses. The factors analysed were the quantity of magnesium sulphate, the quantity of 

adsorbent primary secondary amine (PSA), the volume of extraction solvent and its volume 

percentage of methanol. The optimum conditions for the extraction of the three antibiotics, were 

8.5 g of magnesium sulphate, 137.5 mg of PSA, 15.0 mL of volume of solvent extraction being that 

27.5% (v/v) is methanol. Under the optimised conditions, this methodology was successfully 

validated, for three levels of concentration: 1.0 mgL‐1, 2.5 mgL‐1 e 7.5 mgL‐1. The recoveries 

obtained varied between 73.4% and 124.5% for metronidazole, in a range from 49.1% and 80.7% 

for sulfamethoxazole and between 37.8% e 78.9% for trimethoprim. The variation coefficient, for 

optimized QuEChERS methodology, was below 10.0% for metronidazole and trimethoprim and close 

to 20.0% for sulfamethoxazole. The matrix effects were predominantly negligible.  

 

 

Key words: antibiotics, soils, environment, QuEChERS, experimental design 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

O desenvolvimento de agentes antimicrobianos marcou a história da medicina devido à sua 

contribuição para a melhoria de qualidade de vida humana e animal, reduzindo a mortalidade e 

morbidade, permitindo deste modo o controlo de doenças de origem bacteriana (Aminov, 2010). 

Os antibióticos são uma classe específica de antimicrobianos que atuam contra bactérias e fungos 

nos humanos e animais (Grenni et al., 2017).  

A utilização excessiva de produtos farmacêuticos ocorre especialmente na medicina veterinária 

(González‐Curbelo et al., 2015). O aumento da população a nível mundial incentivou a necessidade 

de existir uma maior disponibilidade de recursos alimentares, impulsionando a produção animal 

em larga escala. A produção animal recorre à administração de fármacos veterinários com o 

objetivo de prevenir e controlar doenças ou de promover o crescimento animal (Phillips et al., 

2004).  

A taxa de excreção dos fármacos veterinários depende de diversos fatores, mas a sua absorção no 

organismo dá‐se de forma incompleta sendo estimado que 90% da dose administrada é eliminada 

quer na sua forma não metabolizada quer na forma de metabolitos ativos (Fernández et al., 2004). 

Como consequência, quantidades substanciais de antibióticos e dos seus metabolitos são 

continuamente introduzidas no ambiente, apesar da sua taxa de remoção ser elevada. Assim, os 

antibióticos podem ser classificados como contaminantes pseudo‐persistentes (Barceló e Petrovic, 

2007). 

A presença de antibióticos no meio ambiente deve‐se aos excrementos contaminados, às descargas 

dos efluentes provenientes das estações de tratamento de águas residuais, que podem atingir os 

sistemas subaquáticos, à lixiviação dos aterros sanitários e das zonas agrícolas fertilizadas com 

adubos, às descargas de esgotos, incluindo os que são provenientes das zonas agrícolas e dos locais 

de armazenamento de adubo. A maior contribuição para a presença de antibióticos veterinários 

nos solos é a aplicação de adubo contaminado (Carvalho e Santos, 2016). 

Com o objetivo de estudar a presença deste tipo de contaminante em matrizes ambientais, torna‐

se necessário desenvolver métodos sensíveis e seletivos de extração e deteção. A técnica Quick, 

Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) foi apresentada como uma técnica 

alternativa viável às técnicas convencionais (Mills e Luke) para a extração de compostos polares 

de matrizes ambientais (Anastassiades et al., 2003). 

No trabalho desenvolvido, a metodologia de extração QuEChERS foi otimizada a partir do desenho 

experimental, uma metodologia estatística aplicada na otimização de métodos analíticos (Li et 

al., 2014). 
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1.2 Contributos do Trabalho 

O trabalho que desenvolvi permitiu a otimização e validação de uma metodologia de extração de 

antibióticos em solos, e que permite a quantificação de três antibióticos, de três classes 

diferentes. De forma a otimizar esta metodologia recorreu‐se ao desenho experimental. A 

validação do método permite que esta metodologia possa ser utilizada em análises futuras. 

1.3 Organização da Tese 

A tese encontra‐se dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo, a Introdução, encontra‐se dividido 

em 8 subcapítulos, em que é feito o enquadramento do projeto, a apresentação da temática e dos 

casos de estudo. No capítulo 2, referente ao Estado da arte, é apresentado a evolução e descrição 

da técnica de extração selecionada assim como os estudos mais recentes desta área. O capítulo 3 

é dividido em 4 subcapítulos, onde se encontram descritos os reagentes e equipamento, a 

preparação de padrões e as etapas da metodologia de extração e análise realizadas. O quarto 

capítulo, relativo à apresentação de resultados e sua discussão, é dividido em 4 subcapítulos. 

Neste capítulo são apresentados os resultados de otimização e validação do método instrumental 

e de extração. O capítulo 5 é referente às conclusões e no capítulo 6, dividido em 4 subcapítulos, 

é feita uma avaliação do trabalho realizado. Adicionalmente são apresentadas as referências 

bibliográficas de suporte a este trabalho. O anexo A é relativo às características das classes de 

antibióticos e no anexo B são apresentadas as suas propriedades físico‐químicas. No anexo C são 

apresentadas as várias medidas de prevenção adotadas. No anexo D são apresentados os equilíbrios 

de dissociação dos antibióticos estudados. No anexo E e F são relativos aos resultados do primeiro 

e segundo desenho experimental realizados. Por último, no anexo G estão presentes os resultados 

da análise ANOVA do desenho experimental que permitiu a otimização e no anexo H encontra‐se 

o póster apresentado no 2nd Doctoral Congress in Engineering.  

1.4 Antibióticos 

A palavra antibiótico tem origem em duas palavras gregas Anti, que significa “contra” e bios, que 

significa “vida” (Aminov, 2010), sendo que os antibióticos são uma classe específica de 

antimicrobianos que atuam contra bactérias e fungos, nos humanos e animais (Grenni et al., 2017). 

A “Era dos antibióticos” moderna tem algumas figuras associadas como Paul Ehrlich e Alexander 

Fleming. Erhlich defendia a seletividade do antibiótico sendo que a sua ação deveria de ser 

exclusivamente sobre os microrganismos causadores da doença e não o seu hospedeiro. O marco 

mais significante, protagonizado por Fleming em 1929, foi a descoberta da penicilina. Apesar das 

propriedades antibacterianas dos fungos já serem reconhecidas, Fleming preocupou‐se em 

purificar e estabilizar a substância ativa. Fleming também foi pioneiro na área da resistência 

bacteriana, ao reconhecer a possibilidade de desenvolvimento de resistência quando as doses de 
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antibiótico eram muito baixas ou o período de tratamento muito curto. Mas só em 1940, uma 

equipa de Oxford (Howard Florey e Ernest Chain), publicou um artigo em que descrevia a 

purificação da penicilina em quantidades suficientes para serem efetuados ensaios clínicos. Terá 

sido este protocolo, o impulsionador da sua produção e distribuição massiva, em 1945. O facto 

histórico menos conhecido é o primeiro uso hospitalar de um antibiótico, produzido pela 

Pseudomonas aeruginosa, em 1899 protagonizado por Emmerich e Löw, tendo sido possível tratar 

algumas doenças. Todavia, os tratamentos não eram consistentes e a preparação apresentava 

toxicidade para os humanos. Estudos posteriores confirmaram as propriedades antibacterianas 

desta espécie (Aminov, 2010).  

1.4.1 Classificação dos antibióticos 

A classificação dos antibióticos pode ser baseada na sua forma de produção, no seu modo e 

mecanismo de ação e na sua classe, sendo que esta última se baseia na sua estrutura química. Os 

antibióticos podem ser produzidos a partir de diversos microrganismos, unicamente através de 

processos de síntese química ou através de culturas de microrganismos que são posteriormente 

modificadas quimicamente.  Em relação ao seu modo de ação, os antibióticos podem eliminar as 

bactérias, mas não causar necessariamente a sua morte (bacteriolítico) ou efetivamente provocar 

a sua lise celular (bactericida). Por último, apenas pode ser inibido o crescimento bacteriano 

(bacteriostático) (Afonso Rodrigues, 2013). Os mecanismos de ação dos antibióticos são variados, 

interferindo essencialmente com as funções vitais da célula, incluindo interferências ao nível dos 

mecanismos de formação da membrana celular e dos mecanismos relacionados com a informação 

genética e síntese proteica (Reeves, 2011).     

Na figura 1, são apresentadas as várias classificações dos antibióticos (Afonso Rodrigues, 2013). 

No anexo A estão presentes as várias classes de antibióticos e as suas características 

representativas e no anexo B encontram‐se descritas as propriedades físico‐químicas 

características de cada classe. 

 

 

 

 

 

ADN‐ Ácido desoxirribonucleico                                                              

 

Figura 1 – Classificação dos antibióticos de acordo com o método de produção, modo e mecanismo de ação e a sua 

classe 
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1.4.2 Antibióticos veterinários 

O uso excessivo de antibióticos ocorre especialmente na medicina veterinária (González‐Curbelo 

et al. 2015) sendo estes administrados não só para fins terapêuticos (terapia, controlo e prevenção 

de doenças), mas também, em doses inferiores, para fins não‐terapêuticos (promoção do 

crescimento animal), em doses inferiores. Alguns autores referem os benefícios do uso dos 

antibióticos veterinários como, por exemplo, a melhoria do estado de saúde animal, e melhorias 

em parâmetros como a morbidade, a mortalidade e o crescimento animal (Phillips et al., 2004). 

Na figura 2 são apresentados alguns destes benefícios a nível social, económico e ambiental 

segundo a International Federation for Animal Health (IFAH).  

Todavia, o uso de antibióticos veterinários também apresenta consequências negativas e que 

podem afetar a qualidade de vida humana. O uso de excrementos como matéria prima para 

fertilizantes de solo pode causar a acumulação de antibióticos nos solos, se estes estiverem 

contaminados, levantando sérias preocupações relativamente ao seu potencial negativo no 

aumento da resistência bacteriana e no desenvolvimento das culturas agrícolas (Zhao et al., 2013). 

De forma a minimizar o seu impacto negativo, na Europa entre 1950 e 1960, cada país aprovou 

normas regulatórias sobre o uso de antibióticos veterinários. A partir de 2013, os fármacos 

veterinários passam apenas a poder ser usados para fins terapêuticos através de prescrição médica 

tendo sido abolido o seu uso em promotores de crescimento (Castanon, 2007). 

1.4.3 Consumo de antibióticos veterinários  

A European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) efetuou um estudo, 

entre 2011 e 2014 em 29 países da União Europeia (UE), tendo sido registado durante este período 

um decréscimo nas vendas de antibióticos veterinários de 2,4%. As razões apontadas para este 

decréscimo, são a implementação de campanhas para promover o uso responsável dos antibióticos 

e restrições ao seu uso, alterações na demografia animal, e uma preocupação crescente com a 

resistência aos antibióticos. Em 2014, nos países europeus foram vendidas aproximadamente 9065 

toneladas de antibiótico, sendo que os maiores consumidores são a Espanha (aproximadamente 
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Prevenir e tratar doenças 
animais

Diminuir a transmissão 
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Figura 2 - Consequências positivas do uso de antibióticos na medicina veterinária (adaptado de (IFAH-Europe, 2014) 
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2965 toneladas), a Itália (aproximadamente 1332 toneladas) e a Alemanha (aproximadamente 1313 

toneladas). As classes de antibióticos mais vendidas são as tetraciclinas, as penicilinas e as 

sulfonamidas (EMA, 2016). Na figura 3 são apresentadas as vendas para 22 dos 29 países em que 

foi realizado o estudo. Os países que não se encontram representados não apresentam um volume 

significativo de vendas. 

Figura 3 – Consumo de antibióticos na Europa, em 2014 (adaptado de (EMA, 2016)) 

1.4.4 Problemática da resistência bacteriana 

O desenvolvimento da resistência bacteriana relativamente aos antibióticos, é no que diz respeito 

à saúde pública, um dos problemas que tem merecido mais atenção por parte dos especialistas 

(Morris et al., 2016). De acordo com a classe do antibiótico, o mecanismo de resistência 

desenvolvido pode ser diferente (Reeves, 2011). Apesar de ser um fenómeno de seleção natural, 

devido à utilização inadequada e ao aumento do consumo registado de antibióticos, a velocidade 

a que este fenómeno está a ocorrer é elevada e preocupante. A resistência aos antibióticos tem 

consequências clínicas e económicas, relacionando‐se com o aumento da morbilidade e 

mortalidade, atrasos na administração de tratamentos mais eficazes e um aumento dos custos 

associados com os cuidados de saúde, como por exemplo, o prolongamento dos internamentos 

hospitalares (Laxminarayan et al., 2013). Na medicina veterinária, se os tratamentos não forem 

eficazes, a perda de animais implica perdas avultadas para os produtores. A cadeia de valores de 

um sistema pode ser afetada existindo repercussões ao nível dos valores de mercado (Rich e Perry, 

2011). 

A exposição a bactérias resistentes, presentes no meio ambiente, pode ocorrer através do consumo 

de vegetais e frutas não cozinhados o que aumenta a probabilidade de ocorrer a troca de 

promotores de resistência entre a microbiota humana e ambiental, contribuindo para o aumento 

da resistência humana aos antibióticos. Após a resistência ser adquirida esta pode ser irreversível 

(Jechalke et al., 2014). A Food and Drug Administration (FDA) e o programa Veterinary 

International Committee on Harmonization (VICH), resultado de parceria entre a UE, Estados 

Unidos da América e Japão, elaboraram normas para a avaliação de novos fármacos no que diz 
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respeito ao seu potencial promotor de desenvolvimento de bactérias resistentes (Pereira et al., 

2012).  

1.5 Antibióticos no ambiente 

O recurso a antibióticos em grande escala e o facto da sua absorção no organismo ser muito baixa 

contribuem para o aumento da sua presença no meio ambiente. É estimado que 90% da dose 

inicialmente administrada é excretada tanto na sua forma não metabolizada como na forma de 

metabolitos ativos (Fernández et al., 2004). Após a sua excreção, os metabolitos podem voltar à 

sua forma inicial ou tornarem‐se inativos, impedindo a sua identificação analiticamente (Tasho e 

Cho, 2016). A presença de produtos secundários resultantes da transformação bioquímica dos 

antibióticos tem merecido particular atenção. Após serem excretados, as alterações estruturais 

que ocorrem originam compostos com propriedades físico‐químicas diferentes dos originais. Tal 

como os antibióticos estes produtos secundários persistem no meio ambiente e sofrem 

bioacumulação (Carvalho e Santos, 2016). Os principais destinos finais dos antibióticos são o solo 

e as águas subterrâneas, mas as fontes de entrada dos antibióticos no ambiente são diversas. A 

figura 4 representa as principais vias de entrada dos antibióticos no ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fontes de entrada de antibióticos no ambiente 

Os antibióticos são excretados (urina e fezes) após um curto tempo de residência no organismo 

(humano ou animal). Os excrementos de origem animal podem ser utilizados como matéria‐prima 

na produção de adubos/fertilizantes para os solos. Se os excrementos contiverem vestígios de 

antibióticos, os fertilizantes que se destinam aos solos agrícolas também estarão contaminados. A 

aplicação de adubo contaminado é a principal fonte de contaminação dos solos. Os efluentes 

(líquidos ou sólidos) provenientes das estações de tratamento de água residual (ETAR) podem ser 
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descarregados diretamente em cursos de água natural ou em solos agrícolas. Os lixiviados 

provenientes de aterros sanitários, esgotos e locais de armazenamento de adubos também podem 

ser uma fonte de contaminação. A partir dos solos, pode ser promovida a contaminação de recursos 

hídricos como os lençóis de água, água superficial e potável. O recurso a antibióticos na 

aquacultura é também uma potencial fonte de entrada destes contaminantes no ambiente 

(Carvalho e Santos, 2016). 

 

1.5.1 Antibióticos para a medicina veterinária no ambiente 

A concentração de antibióticos no meio ambiente tem aumentado ao longo dos últimos tempos, 

mas ainda não é possível saber quais serão os efeitos a longo prazo resultantes da sua presença, 

sendo que a concentração de antibióticos no ambiente pode manter‐se estável ou aumentar devido 

à transformação dos metabolitos nos seus compostos iniciais. Como foi referido anteriormente, a 

principal fonte de contaminação dos solos são o adubo/fertilizantes contaminados. Como 

resultado, as comunidades bacterianas dos solos são afetadas a nível estrutural e funcional, 

ocorrendo o desenvolvimento e propagação de bactérias resistentes (Jechalke et al., 2014). Alguns 

fatores como a humidade, a temperatura, o teor de matéria orgânica e outros componentes do 

solo afetam fortemente a degradação dos antibióticos (Solliec et al., 2016). Nas próximas secções 

estão descritos os processos de interação entre os antibióticos e o solo. 

1.5.1.1 Antibióticos nos solos 

A interação dos antibióticos com o solo ocorre essencialmente através de fenómenos de sorção e 

dessorção e ocasionalmente pode ocorrer o processo de captura. Estes fenómenos são responsáveis 

por controlar a mobilidade, a captação por parte das plantas, a biotransformação entre outros 

fenómenos biológicos. Para a maioria dos compostos, a sorção depende da polaridade, solubilidade 

em água, pH e carga iónica dos compostos (Jechalke et al., 2014). A presença de matéria orgânica 

no solo, a foto‐estabilidade do antibiótico, a sua capacidade de degradação e de lixiviação pela 

água são fatores a ter também em conta (Pereira et al., 2012).  

O fenómeno de sorção caracteriza‐se por ser um equilíbrio reversível entre a sorção e dessorção 

do composto. É devido a este equilíbrio que a bio acessibilidade e a biodisponibilidade do 

antibiótico diminuem com o aumento do seu tempo de residência no solo (Jechalke et al., 2014). 

A matéria orgânica dissolvida promove a mobilidade do composto, diminuindo a sua sorção. Por 

outro lado, a diminuição do pH, que promove a ionização de alguns antibióticos, e as forças 

eletrostáticas promovem a sorção dos compostos (Tasho e Cho, 2016). Os diversos grupos ionizáveis 

dos antibióticos, interagem com as cargas positivas e negativas de componentes presentes no solo. 

Quando a sorção não é tão significativa, as interações estabelecidas são mais fracas, 

essencialmente do tipo Van der Waals ou hidrogénio, e a mobilidade dos compostos é maior 

(Pereira et al., 2012).  
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O processo de captura consiste na difusão do antibiótico para zonas micro e nanoporosas 

impedindo temporariamente a ocorrência de processos biológicos e a sua captação. A toxicidade 

aguda do composto diminui mas o seu tempo de residência aumenta, devido ao armazenamento 

temporário (Jechalke et al., 2014). Apesar de ocorrerem este tipo de fenómenos, os antibióticos 

não perdem a sua capacidade antibacteriana, sendo que os microrganismos do solo podem ser 

afetados, comprometendo a capacidade de o solo degradar outro tipo de contaminantes. Os 

efeitos tóxicos podem englobar a morte de microrganismos fornecedores de nutrientes, alterações 

na constituição do solo devido à seleção e aumento do número de espécies resistentes (Tasho e 

Cho, 2016). As alterações ao nível da função e estrutura das comunidades microbianas podem ser 

transitórias podendo ser restauradas após a dissipação do antibiótico (Jechalke et al., 2014).  

1.5.2 Propriedades do solo e a captação dos antibióticos 

A permanência e mobilidade dos antibióticos no solo relaciona‐se com diversos fatores como o 

teor em carbono orgânico, matéria orgânica ou argila, e a capacidade de troca catiónica 

(Bruzzoniti et al., 2014). A capacidade de troca catiónica é descrita como a facilidade com que os 

constituintes do solo adsorvem ou trocam catiões (Salvia et al., 2013). Na figura 5 estão descritas 

as influências de cada um dos fatores (Bruzzoniti et al., 2014; Zhang et al., 2014; Salvia et al., 

2013). 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Propriedades do solo que afetam a captura dos antibióticos 

1.5.3 Modelos para estimar a captação dos antibióticos pelo solo 

A interpretação do comportamento dos antibióticos, nas matrizes ambientais, tem por base a 

análise de alguns parâmetros que serão de seguida apresentados, na figura 6 (Ribeiro e Ferreira, 

2003) (Teddy, 2014).  
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kOW – coeficiente de partição octanol‐água; kd – coeficiente de distribuição de adsorção; kOC – coeficiente de partição 
do carbono orgânico; Co ‐ concentração do composto no octanol em µgL‐1; CS ‐ concentração do composto na fase 
sólida em µgkg‐1 sólido seco; Coc ‐ concentração do composto no carbono orgânico em µgkg‐1

oc; CW ‐ a concentração do 
composto na água em µgL‐1 

Figura 6 - Coeficientes para estimar a captação dos antibióticos nos solos 

1.5.4 Legislação 

O solo encontra‐se exposto a diversos fatores que promovem a sua degradação como a erosão, os 

deslizamentos de terras e a contaminação. A sua degradação pode conduzir a impactos negativos 

na saúde humana, economia, clima e ecossistemas. As atuais políticas da UE centram‐se em áreas 

como a agricultura, a água, os resíduos, os produtos químicos e a poluição industrial, o que 

contribui ainda que de forma indireta, para a proteção dos solos. Apesar da sua contribuição, estas 

políticas não são suficientes para garantir uma proteção adequada devido aos seus diferentes 

âmbitos de ação. Com o objetivo de proteger os solos, a nível europeu, foi adotada uma estratégia, 

a COM (2006) 231 (Comissão Europeia, 2016b), que consiste numa parceria entre a Comissão e 

outras instituições europeias, em que se definem os objetivos e as medidas que devem ser 

tomadas. A proposta da diretiva define os princípios comuns para proteger os solos em toda a EU 

(Comissão Europeia, 2016a).  

Os limites de concentração para os antibióticos no solo ainda não se encontram regulamentados, 

contundo existem diretivas relacionadas com a avaliação de risco ambiental para os antibióticos 

veterinários, nomeadamente as diretivas 81/852/EEC e 92/18/EEC (Thiele‐Bruhn, 2003). A 

avaliação de risco permite determinar se o nível de contaminantes é aceitável e se não apresenta 

risco para a saúde humana. No entanto, ainda não existem guias diretórias sobre como deve ser 

realizada esta avaliação (Vulliet e Cren‐Olivé, 2011). A Agência Europeia de Avaliação dos 

Medicamentos estabeleceu um valor limite de 0,1 mgkg‐1 para resíduos de antibióticos veterinários 

nos solos, sendo apenas aplicável para novas substâncias aprovadas. Relativamente ao conteúdo 

de antibióticos nos fertilizantes, também ainda não existe legislação (Łukaszewicz et al., 2017). 

O anexo C apresenta as principais medidas preventivas que têm sido postas em prática, no âmbito 

da educação/formação e do tratamento de resíduos contaminados (Tasho e Cho, 2016). 

Lipofilicidade do composto

•Descrição e transporte do composto no meio envolvente

•Valores elevados associados a maior hidrofobiciade e maior sorção
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Distribuição do composto adsorvido

•Relação entre os mecanismos de absorção e adsorção

•Valores elevados para compostos com tendência para a sorção
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Sorção em carbono orgânico

•Descrição da sorção independentemente da troca catiónica, ligações de hidrogénio e polaridade dos 
grupos funcionais

•Valor elevado para composto que tende a absorver no carbono orgânico
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(3)
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1.6 Métodos analíticos para a quantificação de antibióticos  

Com o objetivo de estudar a presença de antibióticos em matrizes sólidas, como os solos, recorre‐

se a técnicas de extração que permitem obter amostras que poderão ser analisadas por um método 

de deteção/quantificação, por exemplo, método cromatográfico. 

1.6.1 Método para a extração dos antibióticos 

As amostras ambientais são complexas e  alguns dos elementos podem interferir com os compostos 

de interesse, por isso a etapa de extração deve permitir obter extratos suscetíveis de serem 

analisados (Holler e Crouch, 2014). O aparecimento de novos obstáculos nas análises, como a 

presença de compostos polares, promoveu o desenvolvimento de novas técnicas de extração já 

que os métodos existentes não permitiam obter resultados satisfatórios (Bruzzoniti et al., 2014). 

A técnica de extração selecionada para a realização deste trabalho foi a metodologia QuEChERS, 

uma técnica inicialmente desenvolvida por Anastassiades (Anastassiades et al., 2003) e que se 

baseia numa etapa de extração e numa etapa de clean-up. A técnica QuEChERS apresenta 

vantagens inerentes à Química Verde como a redução da quantidade de reagentes necessários e o 

facto de ser um método mais direto, que permite a análise de vários tipos de analitos (Galuszka 

et al., 2013). A metodologia QuEChERS pode ser aplicada a diferentes grupos de compostos, e 

diferentes matrizes da área ambiental, agroalimentar e bio analítica. A análise de antibióticos 

apresenta maior importância devido ao aumento do seu consumo se ter traduzido numa maior 

presença destes compostos no ambiente, existindo uma maior necessidade de os monitorizar. A 

extraçao através do método QuEChERS permite resultados fiáveis e rápidos, características 

importantes na área do controlo e segurança. As técnicas de deteção mais utilizadas, na análise 

de fármacos, em combinação com a metodologia QuEChERS, são a cromatografia líquida (CL) e a 

cromatografia gasosa (CG) conjugadas com a espectrometria de massa (MS) (González‐Curbelo et 

al., 2015). 

1.6.2 Metodologia de análise de antibióticos 

A deteção de antibióticos em matrizes sólidas complexas é normalmente efetuada através de um 

procedimento de cromatografia líquida (CL) acoplado a MS após a limpeza e pré‐concentração dos 

analitos por técnicas de extração. Os métodos analíticos baseados na CL permitem uma 

identificação e quantificação seletiva e sensível dos antibióticos como contaminantes ambientais. 

A deteção através de MS identifica, quantifica ou confirma inequivocamente um analito alvo 

(Holler e Crouch, 2014). A CL‐MS/MS permite abranger um vasto grupo de analitos, englobando 

compostos termolábeis e polares, sendo que a preparação da amostra pode ser mais simples, sem 

ser necessário recorrer a procedimentos mais dispendiosos (Bruzzoniti et al., 2014). 

A Cromatografia Líquida de Elevada Eficiência (HPLC), é o tipo mais comum de cromatografia de 

eluição. A HPLC combina uma fase estacionária finamente dividida e uma fase móvel líquida. A 

fase móvel consiste num solvente líquido pressurizado de modo a obter velocidades de fluxo 
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satisfatórias. É uma técnica baseada na razão entre dois ou mais solventes, com diferentes 

polaridades, sendo que a razão pode ser alterada continuamente ou por etapas (Holler e Crouch, 

2014).  

1.7 Desenho experimental 

O método mais tradicional para a otimização de métodos analíticos baseia‐se na estratégia de 

one-variable-at-a-time (OVAT), em que se varia um único fator de cada vez enquanto os outros 

são mantidos constantes (Paulo e Santos, 2017). A estratégia OVAT apresenta custos elevados já 

que o número de experiências a realizar é elevado. A outra desvantagem é não ter em conta as 

interações que podem ocorrer entre as várias variáveis, já que os modelos de representação não 

são de segunda ordem (Li et al., 2014). Atualmente, as estratégias de desenho experimental (DoE) 

são cada vez mais aplicadas, permitindo a alteração simultânea de várias variáveis (Callao, 2014). 

A metodologia do DoE tem algum vocabulário específico associado. As variáveis independentes ou 

fatores, que podem ser estudados a diferentes níveis, são as variáveis que podem ser alteradas 

sem afetar outros parâmetros do sistema. As experiências realizadas resultam em variáveis 

mensuráveis e dependentes das condições experimentais, que são as respostas. Os limites mínimos 

e máximos, correspondentes aos níveis dos fatores, definem o domínio experimental (Paulo e 

Santos, 2017). A metodologia de DoE aplicada na realização deste trabalho foi o desenho fatorial 

que através de técnicas estatísticas e matemáticas, permitiu a otimização da metodologia 

analítica ao enquadrar os dados experimentais em funções. O estudo das interações entre as 

diferentes variáveis, como o sinergismo ou o antagonismo também foi estudado (Bezerra et al., 

2008). O nível de informação disponibilizada por esta metodologia, em relação ao número de 

experiências necessárias, é elevado, em oposição aos métodos tradicionais em que o consumo de 

tempo e reagentes é elevado. As equações obtidas permitem prever como as alterações nas 

variáveis independentes influenciam a resposta final e quais os níveis que permitem otimizar a 

resposta. 

O modelo escolhido para a representação dos dados deve permitir avaliar a sua curvatura, ou seja, 

permitir a determinação de valores máximos ou mínimos. A metodologia da resposta superficial 

(MRS) recorre a um modelo de segunda ordem, representado na equação 4, em que se representa 

o efeito da variável isolada e sobre si própria, e o efeito das variáveis em conjunto (Bezerra et 

al., 2008). 

                              � = �� + ∑ ����
�
��� + ∑ �����

��
��� + ∑ �������

�
����� + �                                                  (4) 

Em que βo, βi, βii e βij são coeficientes de regressão para os coeficientes de interceção, lineares, 

quadráticos e de interação, e xi e xj são as variáveis independentes em estudos (Baş et al., 2007). 

O parâmetro ε representa os resíduos, ou seja, a diferença entre os resultados previstos e os que 

são obtidos experimentalmente (Bezerra et al., 2008). No que diz respeito ao desenho fatorial, o 
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termo correspondente ao coeficiente quadrático não existe. Os resultados obtidos são 

representados em gráficos tridimensionais, resultantes da combinação entre duas variáveis. Se da 

representação gráfica resultar um ponto sela, não é possível otimizar e o domínio tem de ser 

alterado (Baş et al., 2007).  O modelo mais recorrente é o Central Composite Design (CCD) (Bezerra 

et al., 2008), obtido a partir de pontos fatoriais e centrais. A inclusão do ponto central torna o 

sistema mais eficiente, aumentando a precisão do modelo (Box e Wilson, 1951), contudo não 

fornece informação para a determinação dos coeficientes mas é importante para estudar a não 

linearidade do sistema (Anderson e Whitcomb, 2017). 

1.8 Antibióticos em estudo 

O presente trabalho foca‐se na quantificação de três antibióticos (metronidazol, sulfametoxazol 

e trimetoprima), usando QuEChERS como metodologia de extração. Nas secções seguintes são 

descritas as suas principais características e no anexo D são apresentados os seus equilíbrios de 

dissociação.  

1.8.1 Metronidazol 

O metronidazol (MNZ) é um antibiótico sintético da classe nitroimidazole utilizado no combate de 

infeções causadas por bactérias anaeróbias, e que também apresenta propriedades 

antiprotozoárias (DrugBank, 2016). Na generalidade, os antibióticos desta classe têm elevada 

solubilidade em água, baixa biodegrabilidade e elevada toxicidade. São compostos potencialmente 

perigosos devido às suas propriedades mutagénicas e carcinogénicas (Carrales‐Alvarado et al., 

2014). O MNZ interfere com a estrutura do ácido desoxirribonucleico (ADN). A sua forma reduzida 

é capaz de se ligar ao ADN de forma covalente, quebrando a sua hélice, inibindo a síntese do ADN, 

o que causa a morte da bactéria (DrugBank, 2016). Os nitroimidazóis são uma das classes mais 

produzida e mais prescrita em diversos países. É um suplemento alimentar recorrente na 

avicultura e na aquacultura (Carrales‐Alvarado et al., 2014). Na figura 7 são apresentadas as 

estruturas químicas do MNZ assim como o seu diagrama de especiação (Carrales‐Alvarado et al., 

2014). O seu equilíbrio de dissociação está representado na figura D.1, do anexo D.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Estruturas químicas do MNZ e diagrama de especiação 
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Na tabela 1 são apresentadas as suas principais propriedades físico‐químicas. (DrugBank, 2016; 

Carrales‐Alvarado et al., 2014; Pereira et al., 2012; Teddy, 2014). 

Tabela 1 – Propriedades físico-químicas do MNZ 

Fórmula 
Química 

Número 
CAS 

Massa 
Molecular 
(gmol-1) 

Solubilidade 
(mgL-1) 

pKa log kOW log kOC log kd 

C6H9N3O3 443‐48‐1 171,15 9 500 2,58/14,44 ‐0,02 4,59‐4,75 ‐0,62‐(‐0,40) 

 

1.8.2 Sulfametoxazol 

A sulfametoxazol (SMZ) pertence à classe das sulfonamidas sendo um agente bacteriostático 

utilizado no tratamento de infeções originadas por bactérias Gram‐positivas e Gram‐negativas 

(DrugBank, 2016). É um composto hidrossolúvel e não forma complexos facilmente (Xu et al., 

2011). A sua solubilidade em água, em éter, em clorofórmio e álcool é muito reduzida, mas é 

solúvel em acetona e em soluções diluídas de hidróxido de sódio (Williams et al., 2003). A SMZ 

diminui a capacidade de síntese dos nucleótidos e ADN  ao inibir a síntese do ácido fólico 

(DrugBank, 2016). É dos antibióticos, da classe das sulfonamidas, mais utilizado na medicina 

humana e veterinária sendo um promotor de crescimento na produção animal (Qi et al., 2014). É 

também utilizado para o tratamento de doenças na aquacultura. O seu potencial de migração nos 

resíduos agrícolas e solos é elevado devido ao facto de se ligar à matéria orgânica do solo através 

de mecanismos de troca catiónica (Xu et al., 2011). Na figura 8 são apresentadas as estruturas 

químicas do SMZ e o seu diagrama de especiação (Qi et al., 2014). O seu equilíbrio de dissociação 

está representado na figura D.2, do anexo D. 

Figura 8 – Estruturas químicas da SMZ e o seu diagrama de especiação 

Na tabela 2 são apresentadas as suas principais propriedades físico‐químicas (DrugBank, 2016; Qi 

et al., 2014; Teddy, 2014). 

Tabela 2 – Propriedades físico-químicas da SMZ 

Fórmula 
Química 

Número 
CAS 

Massa 
Molecular 
(gmol-1) 

Solubilidade 
(mgL-1) 

pKa log kOW log kOC log kd 

C10H11N3O3S 723‐46‐6 253,28 610 1,6/5,7 0,89 1,54 0,77‐1,79 
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1.8.3 Trimetoprima 

A trimetoprima (TMP) pertence à classe das diaminopirimidinas, que possui propriedades 

bacteriostáticas e antiprotozoárias (NCBI, 2004). É pouco solúvel em água, em álcool e acetona, 

sendo praticamente insolúvel em éter e tetracloreto de carbono. É solúvel em álcool benzílico e 

moderadamente solúvel em clorofórmio e metanol (Williams et al., 2003). O seu mecanismo de 

ação baseia‐se no bloqueio de uma das etapas de síntese do ácido fólico, sendo que nos 

protozoários, o mecanismo é idêntico (Williams et al., 2003). As diaminopirimidinas atuam na 

etapa subsequente à etapa em que atuam as sulfonamidas, por isso a sua combinação tem um 

efeito sinergético, impedindo o acesso aos ácidos nucleicos essenciais e proteínas. A sulfonamida 

com efeito potenciado tem propriedades bacteriostáticas e em alguns casos bactericidas (Williams 

et al., 2003). Na figura 9 são apresentadas as estruturas químicas da TMP e o seu diagrama de 

especiação (Wang et al., 2012). O seu equilíbrio de dissociação está representado na figura D.3, 

do anexo D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Estruturas químicas da TMP e diagrama de especiação 

Na tabela 3 são descritas as suas propriedades físico‐químicas (DrugBank, 2016; NCBI, 2004; Teddy, 

2014; Wang et al., 2012). 

Tabela 3 – Propriedades físico-químicas da TMP 

Fórmula 
Química 

Número 
CAS 

Massa Molecular 
(gmol-1) 

Solubilidade 
(mgL-1) 

pKa log kOW log kOC log kd 

C14H18N4O3 738‐70‐5 290,32 400 3,2/7,1 0,91 2,35 1,41 
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2 Contexto e Estado da Arte 

O objetivo deste capítulo é a apresentação da metodologia de extração e análise selecionadas. 

Relativamente à metodologia de extração é apresentada a sua evolução e são discutidos os vários 

parâmetros que podem influenciar os resultados. Na tabela 5 são apresentados os estudos que têm 

sido desenvolvidos aplicando a metodologia QuEChERS em matrizes de solo e lamas. Relativamente 

à técnica de análise é descrito o funcionamento do equipamento de deteção HPLC‐DAD.  

A concentração dos antibióticos presentes nas matrizes ambientais é relativamente baixa, apesar 

destes serem continuamente introduzidos no ambiente, a sua taxa de remoção ser elevada, o que 

permite a classificação dos antibióticos como contaminantes pseudo‐persistentes (Barceló e 

Petrovic, 2007). De forma a ser possível estudar a sua presença no ambiente, são necessários 

métodos seletivos e sensíveis, contudo não se deve recorrer a métodos de análise diretos (métodos 

que não requerem a preparação da amostra, como por exemplo a potenciometria e a injeção 

direta no cromatógrafo (Tobiszewski e Namieśnik, 2012)), já que as amostras de caráter ambiental 

são complexas podendo conter elementos que interfiram com a análise dos compostos de 

interesse. Com o objetivo de alcançar resultados mais precisos recorrem‐se a técnicas de pré‐

tratamento e extração que permitem obter extratos suscetíveis de serem analisados (Carvalho e 

Santos, 2016). O pré‐tratamento normalmente consiste em técnicas de secagem que permitem 

minimizar as perdas por volatilização ou degradação (Gibson et al., 2010) 

A metodologia de extração escolhida foi inicialmente apresentada por Anastassiades et al., 

impulsionado pela necessidade de desenvolver uma técnica para analitos com diferentes 

propriedades físico‐químicas, nomeadamente em termos de polaridade. O seu foco foram os 

pesticidas em matrizes alimentares sendo o seu objetivo, o desenvolvimento de um método 

simples e rápido que permitir‐se obter recuperações satisfatórias, com um número reduzido de 

etapas e o menor número possível de reagentes (Anastassiades et al., 2003). A técnica QuEChERS 

era assim apresentada como uma alternativa viável aos métodos existentes (Mills e Luke) em que 

as recuperações obtidas para os pesticidas polares eram baixas e que não eram compatíveis com 

as técnicas de deteção mais recentes (Bruzzoniti et al., 2014).  

Apesar da sua aplicação inicial e mais vulgarizada ser para a análise de matrizes alimentares, foi 

facilmente generalizada para matrizes ambientais. A primeira aplicação deste método para análise 

de solos foi descrita em 2008 por Lesueur et al. com o objetivo de comparar a eficiência de 

diferentes métodos de extração (Lesueur et al., 2008). A técnica original foi sendo posteriormente 

adaptada por diferentes autores, sempre com o objetivo de otimizar o processo de acordo com os 

analitos em estudo, alterando os reagentes e solventes utilizados. Salvia et al. desenvolveram uma 

abordagem para analisar compostos farmacêuticos, de diferentes classes, em solos, devido ao 



Aplicação de desenho experimental para a extração de antibióticos em solos usando a metodologia QuEChERS 

Contexto e Estado da Arte  16 

facto da presença deste tipo de compostos começar a ser mais frequente em solos agrícolas (Salvia 

et al., 2012). 

A análise de fármacos veterinários em matrizes complexas como o solo torna‐se  mais desafiante 

do que a análise de amostras em matrizes aquosas sendo que é para este último caso que se 

encontram a maioria das metodologias disponíveis (Ho et al., 2012). A dificuldade em obter 

extratos suscetíveis de serem analisados através de técnicas sensíveis e especificas está 

relacionada com diversos factores como o facto de cada classe de antibiótico possuir propriedades 

físico‐químicas características, da sua concentração no meio ambiente ser baixa, a matriz ser mais 

complexa das matrizes ambientais e a dificuldade de manter a estabilidade do analito durante 

todas as etapas de extração e análise. Assim a sua deteção e quantificação torna‐se mais crítica, 

podendo ter de haver um compromisso entre as condições operatórias e os resultados esperados 

(Carvalho e Santos, 2016). 

Com o objetivo de melhorar a eficácia da metodologia de extração, a segunda etapa da 

metodologia QuEChERS consiste numa extração em fase sólida dispersiva (d‐SPE), uma técnica de 

clean-up. Nesta etapa são utilizados diversos adsorventes como a amina primária e secundária 

(PSA) e o octadecyl bonded sílica (C18), sendo que as propriedades físico‐químicas dos analitos e 

os compostos da matriz condicionam esta escolha. Os adsorventes devem ter a capacidade de 

adsorver os interferentes, permitindo que os compostos de interesse permaneçam na fase do 

solvente (Kinsella et al., 2009). O principal objetivo desta etapa é reduzir os efeitos de matriz 

(EM) que podem comprometer os resultados finais que se pretendem obter (Bruzzoniti et al., 

2014). Apesar do objetivo ser remover a maior quantidade possível de interferentes da amostra, 

uma purificação excessiva pode levar à perda de alguns analitos de interesse (Dmitrienko et al, 

2014). De seguida são descritas as principais características dos adsorventes utilizados. 

O sulfato de magnésio (MgSO4) é adicionado com o objetivo de desidratar a amostra devido à sua 

capacidade de se ligar a quantidades significativas de água, atuado por isso como agente 

exsicante. A sua quantidade deve exceder a sua quantidade de saturação na água (Pinto et al., 

2010). Deve‐se ter em atenção que este composto em excesso pode dificultar a agitação com 

vórtex devido à formação de aglomerados (Anastassiades et al., 2003)  

A adição de cloreto de sódio (NaCl) promove o efeito de salting-out, aumentando a recuperação 

de compostos polares, mas também está dependente da natureza dos solventes envolvidos. O NaCl 

melhora a separação de fases tornando‐a mais completa e a quantidade de água que resta da 

amostra inicial é menor (Anastassiades et al., 2003). 

A PSA é um polímero que possui como grupos funcionais amina primárias e secundárias que 

permitem estabelecer ligações de hidrogénio entre o azoto aceitador de protões e o grupo 

hidroxilo e/ou também animo dador de protões do antibiótico (De Carlo et al., 2015). A sua 

estrutura química está representada na figura 10. A sua capacidade de formar ligações hidrogénio 

permite a remoção de compostos ácidos e de hidratos de carbono (Anastassiades et al., 2003). É 
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um permutador fraco de aniões interagindo com os compostos ácidos, sendo que a sorção neste 

reagente será menor quando os analitos têm valores de log KOW mais elevados (Bruzzoniti et al., 

2014). 

 

Figura 10 – Estrutura química do PSA 

O C18 é um adsorvente de fase reversa com elevada eficiência na remoção de compostos apolares. 

A sua estrutura química está representada na figura 11. O grupo formado pela sílica e o oxigénio, 

pode estabelecer ligações fortes com os grupos carregados positivamente dos analitos. Em 

conjugação com o PSA, tem a capacidade de remover lípidos e esteróis (Correia‐Sá et al., 2012) 

 

Figura 11 – Estrutura química do C18 

As modificações no procedimento experimental podem ser efetuadas tanto na etapa de extração 

como na etapa de clean-up. A etapa de extração pode ser otimizada ao nível do solvente de 

extração utilizado, tendo em conta as propriedades físico‐químicas do analito em estudo, 

nomeadamente, a polaridade. Na etapa de clean-up podem ser alteradas as quantidades dos 

adsorventes, como o MgSO4, NaCl, PSA e o C18. 

O método de análise preferencial é a CL que permite uma identificação e quantificação mais 

sensível e seletiva, enquanto que o método de deteção mais utilizado é a MS, que permite a 

identificação, quantificação e confirmação do composto alvo. Se a matriz da amostra for mais 

complexa recorre‐se à CL‐MS/MS que permite limites de deteção mais baixos (Carvalho e Santos, 

2016). 

No entanto, neste estudo optou‐se pela metodologia de análise HPLC com detetor de arranjo de 

díodos (DAD) por ser a mais barata e a que se encontrava disponível no laboratório. O DAD consiste 

numa fonte de luz que emite em toda a gama de comprimentos de onda, sendo o espetro 

posteriormente dispersado através de um policromador. Ao atravessar o detetor, todo o espetro 

é monitorizado em simultâneo. A monitorização através de um único díodo permite a 

monitorização do eluente da coluna num comprimento de onda específico, enquanto que a leitura 

através de todos os díodos permite obter o espetro de absorção ultravioleta (UV) do eluente de 

forma quase instantânea (Scott, 1986).  
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O detetor escolhido permite medir diferentes comprimentos de onda ao mesmo tempo sem 

manobrar componentes físicas, reduzindo a probabilidade de ocorrerem erros mecânicos ou 

desvios. O facto de se obter um cromatograma para qualquer comprimento de onda e o espetro 

UV para cada analito fornece mais informação acerca da composição da amostra 

comparativamente com outros métodos em que se recorre exclusivamente a um único 

comprimento de onda. Ou seja, o DAD permite obter informação quantitativa e qualitativa 

(Lindholm, 2004). A figura 12 esquematiza o funcionamento do DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos, a comunidade científica tem demonstrado um maior interesse na área da 

química ambiental devido em parte ao aparecimento de novos poluentes emergentes, já que é 

necessário a sua quantificação e monitorização. O número de estudos realizados nesta área tem 

aumentado, sendo que alguns deles são apresentados na tabela 4. 

A primeira aplicação de QuEChERS foi na extração de pesticidas, sendo que ainda continuam a ser 

otimizados métodos para a sua análise (Correia‐Sá et al., 2012; Pinto et al., 2010). A adaptação 

da técnica QuEChERS, para a análise de antibióticos, tem sido efetuada por diversos autores, para 

diversas classes (De Carlo et al., 2015;  Lee et al., 2017; M. Xu et al., 2015; Salvia et al., 2012), 

mesmo em matrizes diferentes do solo (Guo et al., 2016). A classe de antibióticos mais estudada 

são as sulfonamidas. A possibilidade de quantificar os metabolitos resultantes da transformação 

dos antibióticos também tem sido tida em conta (Li et al., 2014). Além dos antibióticos, outros 

produtos farmacêuticos também têm sido alvo de análise, como por exemplo anti‐inflamatórios 

(Bragança et al., 2012; Peysson e Vulliet, 2013), mesmo numa matriz diferente do solo (Cerqueira 

et al., 2014). 

Os estudos analisados são todos coincidentes no pré‐tratamento que é efetuado às amostras, e 

que consiste na secagem e homogeneização de tamanho da amostra. A nível de solvente de 

extração utilizado, a maioria opta pelo acetonitrilo (ACN) que pode ser acidificado (Cerqueira et 

al., 2014; Li et al., 2014; Lee et al., 2017; De Carlo et al., 2015), ou combinado com outros 

solventes (Bragança et al., 2012; Guo et al., 2016; Correia‐Sá et al., 2012; Salvia et al., 2012; 

Figura 12 – Esquema de funcionamento de um DAD (adaptado de Agilent Technologies, n.d.) 
n.d – não disponível 
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Peysson e Vulliet, 2013; M. Xu et al., 2015). O ACN é o solvente orgânico mais utilizado na técnica 

QuEChERS, tendo a capacidade de  promover a extração de analitos neutros ou pouco polares (Guo 

et al., 2016). O aumento da polaridade do solvente de extração promove a capacidade de extrair 

compostos polares (Ho et al., 2012). Outros solventes também foram estudados como o n‐hexano, 

acetona e acetato de etilo (Bragança et al., 2012; Pinto et al., 2010). 

A composição dos QuEChERS é muito similar entre os diversos estudos incidindo principalmente no 

MgSO4, NaCl, PSA e C18. As modificações propostas, a nível de adsorventes, envolvem a adição de 

acetato de sódio e citrato de sódio (Bragança et al., 2012; Correia‐Sá et al., 2012; Lee et al., 

2017), que são utilizados como tampão para proteger os analitos mais sensíveis à variação de pH. 

Relativamente aos métodos de análise, os mais usuais são os métodos baseados na CL‐MS sendo 

que em apenas dois estudos foi utilizada a CG (Pinto et al., 2010; Correia‐Sá et al., 2012). A fase 

estacionária mais utilizada têm sido as colunas analíticas C18. 

A nível de resultados globais, a recuperação mais baixa foi de 2% para a eritromicina (Salvia et 

al., 2012) e a mais elevada foi de 131% para a amiodarona (Peysson e Vulliet, 2013). Só tendo em 

conta os antibióticos, a recuperação mais alta foi de 120,3% para a sulfatiazol (Lee et al., 2017).
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Tabela 4 - Métodos para extração e análise de contaminantes em matrizes de ambientais 

Pais 
Tipo de 
amostra 

Analito em 
estudo 

Concentração 
inicial analito 

Pré-tratamento Método de extração 
Método de análise 
(Fase estacionária 

e móvel) 

Limites de deteção 
e quantificação 

Recuperação 
(%) 

Referências 

Portugal, 
Europa 

Solo 
superficial 

Ibuprofeno e 
metabolitos 

200,0 µgkg‐1 
Secagem e 

homogeneização do 
tamanho da amostra 

QuEChERS 
Solventes: 
ACN; ACN ‐ MeOH 
(60,0:40,0%; 50,0:50,0%; 
40,0:60,0%, v/v); MeOH; n‐
hexano‐acetona; (50,0:50,0%, 
v/v); acetato de etilo; 
acetona 
QuEChERS I: 6,0 g MgSO4 + 
1,5 g CH3COONa 
QuEChERS II: 4,0 g MgSO4 + 
1,0 g NaCl 
QuEChERS III: 6,0 g MgSO4 + 
1,5 g NaCl + 1,5 NaCit + 0,750 
g Na2Cit 
QuEChERS IV: 4,0 g MgSO4 + 
1,0 g NaCl + 1,0 NaCit + 0,5 g 
Na2Cit 

LC-FLD 
Coluna Luna C18 
 
ACN e H2O ultrapura a 
pH=3 ajustado com 
ácido acético 

Limite de deteção 
(LOD) = 1,4‐6,7 
µgkg‐1 

Limite de 
quantificação (LOQ) 
= 4,7‐22,4 µgkg‐1 

79,5‐101,0 
Bragança et 

al., 2012 

Brasil, 
América 

Lamas 

CBZ, CET, 
CLA, MIC, 
MNZ, SMZ, 

TMP 

14,0 mgL‐1 n.d 

QuEChERS 
Solvente: ACN acidificado 
com ácido acético 
QuEChERS I: 4,0 g MgSO4 + 1,0 
g NaCl 
QuEChERS II: 300,0 mg MgSO4 

+ 125,0 mg PSA 

UPLC-MS/MS 
Acquity UPLC BEH C18 
 
H2O:MeOH (98,0:2,0% 
v/v) com 0,1% (v/v) 
ácido fórmico (A) e 
MeOH com 0,1% (v/v) 
de ácido fórmico (B) 

LOD = 0,2‐3,0 ngg‐1 

LOQ = 0,5‐10,0 ngg‐1 
50,0‐93,0 

Cerqueira et 
al., 2014 

China, 
Ásia 

Solo 
Fluxapiroxade 
e metabolitos 

10,0 µgkg‐1 
Secagem e 

homogeneização do 
tamanho da amostra 

QuEChERS 
Solvente: H2O e ACN com 
1,2% (v/v) ácido acético 
QuEChERS I: 2,0 g MgSO4 + 1,0 
g NaCl 
QuEChERS II: 150,0 mg MgSO4 
+ 50,0 mg C18 

UHPLC–MS/MS 
Acquity UHPLC HSS T3 
 
ACN (A) e 0,02% (v/v) 
de ácido acético em 
H2O 

LOD = 0,1‐1,0 µgkg‐1 

LOQ = 0,5‐3,4 µgkg‐1 
84,8‐103,4 

Li et al., 
2014 

Espanha 
e México 

Solo 
Compostos 
clorinados 

50,0 ngg‐1 Secagem 
QuEChERS 
Solvente: acetato de etilo 
QuEChERS I: 1,0 g MgSO4 

GC-µECD 
Coluna capilar DB-VRX 
 
Gás transportador: 
hélio 

LOD = 0,2‐2,2 µgkg‐1 

 
62,0‐93,0 

Pinto et al., 
2010 
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Tabela 4 - Métodos para extração e análise de contaminantes em matrizes ambientais (cont.) 

Localização 
Tipo de 
amostra 

Analito em 
estudo 

Concentração 
inicial analito 

Pré-tratamento Método de extração 
Método de análise 
(Fase estacionária 

e móvel) 

Limites de deteção 
e quantificação 

Recuperação 
(%) 

Referências 

China, Ásia 
Adubo 
líquido 

CIP, CLI, CTC, 
DC, DIF, EMC, 
ENR, ENX, KIL, 

LIN, NOR, 
OTC, ROX, 

SAR, SCZ, SM2, 
SMZ, SMD, 

SMM, SQ, TC, 
TIA, TIL, TL, 

TUL, VAL 

100,0 ngg‐1 
Homogeneização da 

amostra 

QuEChERS 
Solvente: MeOH, ACN e 0,1 M 
de tampão EDTA McIlvaine 
(12,5:37,5:50,0% v/v) 
QuEChERS I: 4,0 g MgSO4 + 
1,0 g NaCl 
QuEChERS II: 40,0 mg PSA + 
20,0 mg C18 

LC-MS/MS 
Agilent EclipseXDB-C18 

ACN (A) e 0,1% (v/v) 
ácido fórmico em H2O 
(B) 

LOD = 0,01‐1,9 µgkg‐1 

LOQ = 0,05‐5,9 µgkg‐

1 
33,7‐105,7 

Guo et al., 
2016 

Portugal, 
Europa 

Solo 
Pesticidas 

organoclorados 
350,0 µgL‐1 

Secagem e 
homogeneização de 

tamanho 

QuEChERS 
Solvente: ACN e H2O 
QuEChERS I: 6,0 g MgSO4 + 
1,5 g NaCl + 0,750 Na2HCit 
1,5H2O + 1,5 g Na3Cit 2H2O 
QuEChERS II: 50,0 mg PSA + 
50,0 mg C18 + 150,0 mg 
MgSO4 

GC-ECD 
Coluna capilar ZB-XLB 
 
Gás transportador: 
hélio 

LOD = 3,4‐23,8 µgkg‐1 

LOQ = 11,4‐79,2 
µgkg‐1 

70,0‐120,0 
Correia‐Sá 
et al., 2012 

França, 
Europa 

Solo 
limo‐

argiloso 

DCL, EMC, FC, 
PG, ROX, SBZ, 

SDZ, SMT, 
SM2, SM, SNM, 
STZ, TL, TMP 

50,0 ngg‐1 
Secagem e 

homogeneização de 
tamanho 

QuEChERS 
Solventes: H2O ultrapura, 
ACN e tampão de acetato 
Reagentes: CH3COONa e 
MgSO4 
SPE 
Pré-condicionamento e 
condicionamento: MeOH e 
ácido cítrico 
Lavagem: ácido cítrico e 
CH3COONa 
Eluição: MeOH 

LC-MS 
Zorbax Eclipse PLUS 
C18 

0,01% (v/v) ácido 
fórmico em H2O 
ultrapura (A) e MeOH 
(B) 

LOD = 0,004‐7 ngg‐1 

LOQ = 0,013‐17 ngg‐1 
2‐114 

Salvia et 
al., 2012 

França, 
Europa 

Lama 

119 produtos 
farmacêuticos, 

incluindo 
antibióticos 

1000,0 ngg‐1 
Homogeneização de 

tamanho 

QuEChERS 
Solvente: EDTA e ACN com 
1,0% (v/v) de ácido acético 
QuEChERS I: 6,0 g MgSO4 + 
1,5 g CH3COONa 
QuEChERS II: 150,0 mg PSA + 
900,0 mg MgSO4 

LC–TOF-MS Poroshell 
120 EC-C18 

(A) 0,01% (v/v) de 
ácido fórmico em H2O 
ultrapura e ACN 

LOD = 1,0‐2500,0 
ngg‐1 

LOQ = 3,0‐15000,0 
ngg‐1 

15,0‐131,0 
Peysson e 
Vulliet, 

2013 
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Tabela 4 - Métodos para extração e análise de contaminantes em matrizes ambientais (cont.) 

Localização 
Tipo de 
amostra 

Analito 
em 

estudo 

Concentração 
inicial analito 

Pré-tratamento Método de extração 
Método de análise 
(Fase estacionária 

e móvel) 

Limites de deteção 
e quantificação 

Recuperação 
(%) 

Referências 

Coreia, 
Ásia 

Solo 
superficial 

CD, CF, 
FC, MOS, 
SAL, SZ, 

SMZ, STZ, 
TIA, TL 

4‐20 × LOD 
Secagem e 

homogeneização de 
tamanho 

QuEChERS 
Solventes: ACN, ácido 
acético e CH3COONa 
Reagentes QuEChERS I: 
CH3COONa 
Reagentes QuEChERS II: C18 

LC-MS/MS 
Eclipse C18 
0,1% (v/v) ácido 
fórmico + 5,0 mM de 
formato de amónio em 
MeOH (A) e 0,1% (v/v) 
ácido fórmico + 5,0 mM 
de formato de amónio 
em H2O destilada (B) 

LOD = 0,02 – 3,0 
µgkg‐1 

LOQ = 0,05 – 10,0 
µgkg‐1 

 

60,2‐120,3 
Lee et al., 

2017 

Itália, 
Europa 

Solo 10‐15 
cm de 

profundidade 

ATZ, BTZ, 
CBZ, FNT 

2,0 mgkg‐1 
Secagem e 

homogeneização de 
tamanho 

QuEChERS 
Solventes: 70,0% (v/v) de 
ACN em H2O e 5,0% (v/v) de 
ácido acético 
Reagentes QuEChERS I: 4,0 g 
MgSO4 e 1,0 g NaCl 
Reagentes QuEChERS II: 0,5 
g MgSO4 e 0,25 g C18 

HPLC-UV 
Lichrospher C-18 

72,0:28,0% (v/v) de 
50,0 mM de CH3COONa 
e ACN 

LOD = 4,0 – 493,0 
µgkg‐1 

LOQ = 14,0 – 1444,0 
µgkg‐1 

 

83,0‐113,0 
 

 

De Carlo et 
al., 2015 

China, Ásia Solo agrícola FC 50,0 µgg‐1 
Secagem e 

homogeneização de 
tamanho 

QuEChERS 
Solventes: ACN com 5,0% 
(v/v) de amoníaco 
Reagentes QuEChERS I: 6,0 g 
MgSO4 e 1,5 g NaCl 
Reagentes QuEChERS II: 
150,0 mg MgSO4, 50,0 mg PSA 
e 50,0 mg C18 

HPLC–MS/MS 
XBridge 

5,0 mmolL‐1 de acetato 
de amónio e MeOH 

LOD = 2,0 µgkg‐1 

LOQ = 6,0 µgkg‐1‐ 
73,6–94,9 

M. Xu et 
al., 2015 

n.d – não disponível 
Abreviaturas: Acetato de sódio (CH3COONa); Acetonitrilo (ACN); Ácido etilenodiamino tetra‐acético (EDTA); Água (H2O); Amina primária e secundária (PSA); Atrazina (ATZ); Bentazona (BTZ); 
Carbamazepina (CBZ); Ceftiofur (CF); Cetoconazol (CET); Ciprofloxacina (CIP); Citrato de sódio desidratado (NaCit); Citrato de sódio di‐hidratado (Na3Cit 2H2O); Citrato de sódio sesqui‐hidratado (Na2Cit); 
Citrato dissódico sesqui‐hidratado (Na2HCit 1,5H2O); Claritromicina (CLA); Clindamicina (CLI); Clopidol (CD); Cloreto de sódio (NaCl); Clortetraciclina (CTC); Cromatografia gasosa com detetor de captura 
eletrónica (GC‐ECD); Cromatografia líquida com detetor de espectrometria de massa time-of-flight (LC‐TOF‐MS); Cromatografia líquida com detetor de fluorescência (LC‐FLD); Cromatografia líquida com 
espectrometria de massa (LC‐MS); Cromatografia líquida de elevada performance com detetor ultravioleta (HPLC‐UV); Cromatografia líquida de elevada performance com espectrometria de massa (HPLC‐
MS); Cromatografia líquida de ultra performance com espectrometria de massa (UPLC‐MS); Cromatografia liquida de ultraelevada performance com espectrometria de massa (UHPLC‐MS); Diciclanil (DCL); 
Difluoxacina (DIF); Doxiciclina (DC); Enoxacina (ENX); Enrofloxacina (ENR); Eritromicina (EMC); Fenitoína (FNT); Florfenicol (FC); Limite de deteção (LOD); Limite de quantificação (LOQ); Lincomicina 
(LIN); Metanol (MeOH); Metronidazol (MNZ); Miconazol (MIC); Monensina (MOS); Norfloxacina (NOR); Oxitetraciclina (OTC); Penicilina G (PG); Quitasamicina (KIT); Roxitromicina (ROX); Salinomicina (SAL); 
Sarafloxacina (SAR); Sulfabenzamida (SBZ); Sulfaclozina (SCZ); Sulfadiazina (SDZ); Sulfadimetoxina (SMT); Sulfadimidina (SM2); Sulfametazina (SZ); Sulfametoxazol (SMZ); Sulfametoxidiazina (SMD); 
Sulfametro (SM); Sulfamonometoxina (SMM); Sulfanilamida (SNM); Sulfaquinoxalina (SQ); Sulfatiazole (STZ); Sulfato de magnésio (MgSO4); Tetraciclina (TC); Tiamulina (TIA); Tilmicosina (TIL); Tilosina 
(TL); Trimetoprima (TMP);  Tulatromicina (TUL); Valnemulina (VAL)
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Materiais 

3.1.1 Reagentes 

Os padrões escolhidos, para a realização deste estudo foram o metronidazol (grau de pureza 

superior a 98,0%), a trimetoprima (grau de pureza superior a 98,0%) e a sulfametoxazole (grau de 

pureza superior a 98,0%) fornecidos pela Sigma Aldrich (Steinheim, Alemanha). 

A água ultrapura necessária para a realização deste trabalho foi obtida usando um sistema 

purificador da Elix Essential Water proveniente da Merck Millipore (Beeston, Reino Unido). 

Na técnica de extração utilizaram‐se diversos reagentes como o sulfato de magnésio, cloreto de 

sódio, amina primária e secundária (PSA) e octadecyl bonded sílica (C18). O sulfato de magnésio 

foi fornecido pela Panreac ITW Companies (Darmstadt, Alemanha). O cloreto de sódio (pureza de 

99,5%) foi obtido da E. Merck (Darmstadt, Alemanha). A PSA e o C18 foram fornecidos pela Supelico 

(Bellefonte, USA). Os filtros de PTFE (2 μm) foram fornecidos por VWR (EUA) e o metanol fornecido 

por VWR (Fontenay‐sous‐Bois, França).  

Os eluentes usados na análise por HPLC foram o acetonitrilo e o ácido ortofosfórico (pureza de 

85%) ambos fornecidos por VWR (Fontenay‐sous‐Bois, França). Todos os reagentes utilizados foram 

de pureza analítica.  

3.1.2 Equipamento 

Na realização deste trabalho foi necessário recorrer a diversos tipos de equipamento. A balança 

analítica utilizada foi Mettler Toledo AG245 (Columbus, OH, Estados Unidos da América) e o 

agitador de vórtex foi IKA Vortex Genius 3, (Staufen, Alemanha). O banho ultrassónico foi P Selecta 

(Barcelona, Espanha) e a centrífuga foi Hettich Zentrifugen Rotofix 32A (Alemanha). 

3.2 Métodos 

3.2.1 Preparação de padrões 

O passo inicial desta etapa consistiu na preparação de soluções‐mãe individuais para cada um dos 

antibióticos analisados, de modo a obter uma concentração mássica final de 250,0 mgL‐1. As 

soluções foram condicionadas, durante 12 horas a 4 oC, com o objetivo de promover a sua 

estabilização. 

A partir das soluções‐mãe foram obtidas as soluções padrão com concentração final 1,0 mgL‐1, 2,5 

mgL‐1 e 7,5 mgL‐1 que foram armazenadas a 4 oC durante 2 horas, antes de se iniciar o processo de 

análise. 
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3.3 Otimização e validação do método de análise de antibióticos por 
HPLC-DAD 

3.3.1 Método instrumental   

As análises foram realizadas num sistema de HPLC‐DAD Merck Hitachi Elite LaChrom (Tóquio, 

Japão) constituído por uma bomba L‐7100 (Merck Hitachi), um injetor Rheodyne (Rohnert Park, 

USA) modelo 7725 (100 μL loop) e um detetor DAD L‐7450 A (Merck Hitachi). A fase estacionária 

era constituída por uma coluna RP‐18e (250 por 4 mm, 5 μm de tamanho de partícula) e uma pré‐

coluna Purospher RP‐18e (4 por 4 mm) fornecida pela Merck (Darmstadt, Alemanha). O 

equipamento utilizado é apresentado na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fases móveis escolhidas foram água ultrapura acidificada a pH 2 (A), tendo sido o ajuste de pH 

efetuado com ácido ortofosfórico, e acetonitrilo (ACN) (B). O gradiente de eluição, otimizado, 

consistiu nas seguintes etapas; nos primeiros 7 minutos, o caudal foi composto por 10,0% (v/v) de 

B, tendo sido aumentada para 35,0% (v/v) durante 3 minutos e mantidas estas condições ao longo 

de 8 minutos. A percentagem de B foi novamente aumentada para 50,0% (v/v) durante 7 minutos, 

e de seguida retomada ao seu valor inicial (15,0% v/v) durante 15 minutos com o objetivo de 

restabelecer o equilíbrio da coluna. O tempo total de duração da análise foi de 30 minutos. O 

volume de injeção de amostra foi 100,0 µL e o caudal da fase móvel foi de 0,8 mLmin‐1. O 

comprimento de onda de deteção foi definido a 270 nm. As diversas análises foram efetuadas à 

temperatura ambiente. 

3.3.2 Validação do método de análise 

O método de análise foi validado tendo em conta os parâmetros relativos à linearidade, 

repetibilidade, precisão intermédia e exatidão. 

Figura 13 – Sistema de HPLC-DAD utilizado  
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As soluções de mistura para o ensaio experimental da linearidade, repetibilidade e precisão 

intermédia foram obtidas a partir das soluções‐mãe do MNZ (247,0 mgL‐1), da SMZ (332,0 mgL‐1) e 

da TMP (247,0 mgL‐1), tendo sido diluídas com água ultrapura até às concentrações finais de 2,5 

mgL‐1 e 25,0 mgL‐1. No ensaio da exatidão, o processo foi idêntico excetuando a diluição que foi 

efetuada com água do poço.  

O limite de deteção (LOD) foi obtido tendo em conta um rácio sinal‐ruído (S/N) de 3, e o limite 

de quantificação (LOQ) foram calculados tendo em conta um (S/N) de 10. Ambos os limites 

correspondem aos valores que foram obtidos para a concentração mais baixa. A repetibilidade e 

a exatidão foram avaliadas para os mesmos padrões, tendo sido escolhidos três padrões de cada 

curva de calibração. A exatidão foi avaliada através de seis leituras. A repetibilidade foi avaliada 

através do coeficiente de variação (CV), e a precisão intermédia foi determinada através do CV 

para análises em duplicado em três dias consecutivos.  

3.3.3 Método de extração de amostras 

A extração das amostras foi efetuada recorrendo à metodologia QuEChERS, tendo sido obtidas as 

condições ótimas recorrendo ao desenho experimental. 

A amostra de solo foi inicialmente homogeneizada, com o objetivo de facilitar a extração, sendo 

posteriormente pesada (6,0 g) e introduzida num tubo de Falcon. Foi adicionado 150,0 µL da 

solução fortificada, que consiste numa solução de mistura padrão com os antibióticos 

selecionados. Após a adição da solução padrão, a amostra repousou durante 5 min tendo‐se seguido 

a agitação com vórtex durante 5 minutos. A etapa seguinte consistiu na adição de 15 mL do 

solvente de extração, ACN e metanol na razão 72,5:27,5% (v/v), seguida de agitação no vórtex 

durante 75 s e posteriormente foi submetido a um banho ultrassónico durante 10 min. Ao tubo de 

Falcon, contendo o solo, foi adicionado o QuEChERS I (8,5 g de MgSO4 e 1,0 g de NaCl), procedendo‐

se à sua agitação com vórtex, durante 75 s seguida de centrifugação a 2760 G durante 10 min. O 

sobrenadante foi recolhido e adicionado ao tubo Falcon que contém o QuEChERS II (300,0 mg de 

MgSO4, 137,5 mg PSA e 150,0 mg de C18) agitando novamente com o vórtex, durante 75 s e 

centrifugando a 2760 G durante 10 min. O sobrenadante foi recolhido e filtrado através de um 

filtro de PTFE de 0,2 µm. Os extratos foram evaporados até à secura através de uma corrente de 

azoto (2,0 Lmin‐1 e pureza de 99,9999%). Os extratos foram reconstituídos com 1,0 mL de uma 

solução de água ultrapura e metanol na razão 75,0:25,0% (v/v), sendo de seguida congelados a ‐

20 oC até serem analisados por HPLC‐DAD. Na figura 14 estão apresentadas as etapas de extração. 
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3.4 Armazenamento, destino e tratamento de resíduos 

Os resíduos líquidos gerados consistem em soluções orgânicas que contém ACN, metanol, acetona, 

quantidades vestigiais de antibióticos e ácido ortofosfórico. Os resíduos sólidos compreendem os 

filtros de PTFE e amostras de solo contaminadas com MgSO4, NaCl, PSA e C18. Os resíduos líquidos 

e sólidos foram recolhidos em recipientes fechados devidamente rotulados e armazenados em 

locais apropriados sem fontes de luz ou de ignição para futuro tratamento pelo Sistema de Gestão 

Ambiental da FEUP (EcoFEUP). 

 

Figura 14 – Esquematização das etapas da metodologia de extração 
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4 Resultados e discussão 

4.1 Otimização do caudal e gradiente de eluição 

A primeira etapa do trabalho consistiu na otimização do gradiente de eluição tendo sido estudados 

5 gradientes diferentes. As condições operacionais estudadas são apresentadas na tabela 5, 

incluindo os diversos gradientes estudados e as alterações do caudal da fase móvel. Na figura 15 

estão representados os gradientes.  

 

Tabela 5 – Condições operatórias 
estudadas 

 

 

No gradiente 2, os compostos ficam retidos durante mais tempo o que resulta em tempos de 

retenção superiores, devido à diminuição da percentagem de ACN no gradiente. No gradiente 4, 

que é um gradiente de eluição igual ao gradiente 1 mas a um caudal inferior, também é possível 

observar o aumento dos tempos de retenção, mas neste caso a força de eluição diminui devido ao 

facto do caudal da fase móvel ser inferior. 

No gradiente 3 ocorre o oposto. A rampa do gradiente é mais acentuada porque o tempo de corrida 

é menor, o que provoca uma força de eluição superior resultando em tempos de retenção 

inferiores. No gradiente 5, que é igual ao gradiente de eluição 1 mas com um caudal superior, 

existe o mesmo efeito causado pelo facto do caudal ser superior. 

O gradiente escolhido para a realização das análises foi o gradiente 1, que apresenta as condições 

intermédias. 
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Figura 15 – Gradientes de eluição estudados 
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4.2 Validação do método instrumental  

Os antibióticos foram analisados por HPLC‐DAD sendo que para a sua identificação se recorreu aos 

respetivos espetros UV e aos tempos de retenção. Através dos espetros UV foi possível concluir 

que todos os antibióticos são identificáveis a um comprimento de onda de 270 nm. Na figura 16 é 

apresentado um exemplo do cromatograma obtido. 

Figura 16 - Exemplo de um cromatograma obtido após a análise em HPLC-DAD de uma solução padrão de mistura de 
1,0 mgL-1 dos antibióticos estudados 

O tempo de retenção obtido para cada analito, nas condições descritas, foi de 5,8 minutos para o 

MNZ, 19,9 minutos para a SMZ e de 15,6 minutos para a TMP. Os valores dos tempos de retenção 

apresentados podem sofrer ligeiras variações, ao longo das várias análises, devido às oscilações 

que ocorrem na temperatura ambiente. O cromatógrafo não possui controlador de temperatura 

de modo a manter a temperatura de análise constante, e por isso poderão ocorrer ligeiros desvios 

nos dos tempos de retenção valores pois com o aumento da temperatura, os tempos de retenção 

são mais baixos. 

4.2.1 Linearidade e limites de deteção e quantificação 

A reta de calibração do MNZ foi obtida para concentrações na gama de 25,0 a 250,0 μgL‐1. No caso 

da SMZ foi definida para uma gama de concentrações entre 10,0 a 100,0 μgL‐1. No caso da TMP a 

reta foi obtida para níveis de concentração numa gama entre 75,0 e 750 μgL‐1. As soluções padrão 

foram avaliadas em duplicado. Na figura 17 estão representadas as retas de calibração obtidas. 
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Figura 17 – Representação gráfica das retas de calibração dos antibióticos em estudo 

Os parâmetros analíticos determinados para cada um dos casos de estudo incluem o declive, a 

ordenada na origem, o coeficiente de correlação, os limites de deteção e quantificação. Na tabela 

6 são apresentados os resultados obtidos para as retas de calibração. 

Tabela 6 – Parâmetros analíticos das retas de calibração 

Composto 
Número 

de 
padrões 

Declive ± tsa 

(mAULμg-1) 
Interceção ± tsb 

(mAU) 
LOD 

(μgL-1) 
LOQ 

(μgL-1) 

MNZ 6 643,0 ± 33,1 2006,5 ± 4737,6 7,0 23,3 
SMZ 5 3008,1 ± 96,5 3087,1 ± 5923,4 1,3 4,2 
TMP 9 384,6 ± 6,0 5403,9 ± 2431,5 10,3 34,2 

tsa – intervalo de confiança para o declive (n‐2 graus de liberdade; nível de confiança de 95%); tsb – intervalo de 
confiança para a interceção (n‐2 graus de liberdade; nível de confiança de 95%) 

A reta de calibração com maior declive foi obtida para a SMZ, o significa que este método é mais 

sensível para este antibiótico. A nível laboratorial considera‐se que uma curva de calibração é 

válida se respeitar os três critérios seguintes: desvio‐padrão relativo do declive (sa/a×100%) 

inferior a 5,0%; conter a origem, ou seja b – sb < 0 < b + sb e coeficiente de correlação superior a 

0,995.  

Os resultados obtidos para os três analitos para os parâmetros referidos anteriormente encontram‐

se na tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros analíticos para validação das retas de calibração 

Composto Desvio-padrão do declive (
��

�
 x 100%) Origem (

����

����
) 

MNZ 2,0 163,5/3849,5 
SMZ 1,0 1225,9/4948,4 
TMP 0,7 ‐6432,2/‐4375,6 

Os critérios referidos anteriormente foram cumpridos em todas as curvas de calibração, exceto o 

critério que refere que a reta deve conter a origem (b‐sb<0<b+sb). As retas de calibração podem 

não cumprir este parâmetro devido ao facto de não terem sido analisados concentrações mais 

baixas. Os coeficientes de correlação são superiores a 0,995, demonstrando a linearidade das retas 

Área = 643,0[MNZ] + 2006,5
R² = 0,998
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nas gamas de concentração estudadas. É possível afirmar que as retas de calibração cumprem a 

maioria dos parâmetros e é possível a sua utilização para análise de amostras. 

4.2.2 Precisão  

A precisão pode ser definida como o grau de proximidade entre resultados, referentes a uma 

mesma amostra, sendo determinada a precisão intermédia e a repetibilidade para avaliar a o 

método analítico. A precisão intermédia exprime a variação das condições laboratoriais, neste 

estudo representada pelo desvio‐padrão relativo (%RSD) e foi avaliada a partir de amostras a três 

níveis de concentração, em duplicado, em três dias seguidos. A repetibilidade expõe a precisão 

existente num curto espaço de tempo nas mesmas condições de operação, e foi também estimada 

pelo %RSD obtido para três níveis de concentração, em seis repetições no mesmo dia de análise. 

Os resultados obtidos são apresentados na tabela 8. 

Tabela 8 – Valores de repetibilidade e precisão intermédia 

Concentração (µgL-1) 
Repetibilidade (%RSD) Precisão intermédia (%RSD) 
MNZ SMZ TMP MNZ SMZ TMP 

25,0 ‐ 6,0 ‐ ‐ 4,9 ‐ 
50,0 3,8 1,8 ‐ 4,2 2,7 ‐ 
100,0 2,6 1,7 6,8 3,7 1,5 7,7 
250,0 1,8 ‐ ‐ 3,0 ‐ ‐ 
375,0 ‐ ‐ 4,3 ‐ ‐ 2,7 
750,0 ‐ ‐ 6,9 ‐ ‐ 3,2 

A precisão intermédia tende a aumentar com o aumento da concentração, o que se pode concluir 

pelos valores inferiores de RSD. A repetibilidade segue a mesma tendência. No caso da TMP, esta 

diminuição não se verifica para todos os níveis de concentração. As concentrações escolhidas para 

cada composto têm em conta as gamas de linearidade obtidas anteriormente. A gama de 

resultados da repetibilidade variou entre 1,7% e 6,9% e a gama da precisão intermédia variou entre 

1,5% e 7,7%. 

4.2.3 Exatidão 

A exatidão de um método analítico representa o grau de concordância entre o valor real e o valor 

de referência, sendo que a exatidão pode ser estimada através da determinação da recuperação 

obtida após um ensaio experimental, com o objetivo de avaliar a adequação do método para a 

identificação dos antibióticos em amostras reais. 

A exatidão do método foi determinada através de padrões diluídos com água do poço, a três níveis 

de concentração diferentes. Os resultados obtidos encontram‐se presentes na tabela 9 e foram 

obtidos através da seguinte equação. 

                                            Recuperação (%) =
�������

���������
×100%                                (5) 

A Cobtida (µgL‐1) corresponde à concentração obtida para cada pico, e a Cesperada (µgL‐1) corresponde 

à concentração de cada padrão analisado.  
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Tabela 9 – Valores da exatidão 

 Exatidão (Recuperação (%)) 
Concentração (µgL-1) MNZ %RSD SMZ %RSD TMP %RSD 

25,0 ‐ ‐ 91,8 3,4 ‐ ‐ 
50,0 106,2 0,6 96,3 1,4 ‐ ‐ 
100,0 106,5 0,3 97,0 0,2 98,7 0,5 
250,0 108,1 0,3 ‐ ‐ ‐ ‐ 
375,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 100,8 ‐ 
750,0 ‐ ‐ ‐ ‐ 104,1 ‐ 

 

A recuperação média do MNZ foi de 106,9 ± 0,8%, da SMZ foi de 95,0 ± 2,3% e da TMP foi de 101,2 

± 2,2%. É possível observar, como seria de esperar, que a exatidão aumenta com o aumento da 

concentração. As percentagens de recuperação obtidas foram boas, e os desvios‐padrões baixos o 

que permite concluir que o método analítico escolhido permite avaliar com exatidão as amostras 

estudadas. 

4.3 Otimização do método de extração 

Com o objetivo de maximizar a recuperação dos três antibióticos em estudo, em amostras de 

solos, recorreu‐se ao desenho experimental, tendo sido utilizado o software de estatística Minitab 

17. O número de análises a realizar foi obtido a partir da relação xk, sendo x igual a 2 e k igual a 

4. O valor de x corresponde ao número de níveis definidos para cada variável (não tendo em conta 

o ponto central) e o valor de k corresponde ao número de variáveis estudadas. Assim, foi realizado 

um desenho fatorial completo tendo sido realizadas 17 análises (incluindo o estudo do ponto 

central), sendo que para cada ponto foram realizadas análises em duplicado, resultando em 4 

leituras instrumentais para cada ponto. A análise de variância (ANOVA) também foi efetuada, 

assumindo uma probabilidade de 95,0%, com o objetivo de obter os coeficientes das equações do 

modelo e as contribuições lineares e das interações para cada recuperação. Foi elaborado um 

desenho experimental preliminar de modo a obter um domínio experimental adequado. As 

variáveis estudadas foram o volume de solvente de extração e a respetiva percentagem volúmica 

de metanol, a quantidade de MgSO4 e a quantidade de PSA. O solvente de extração é o ACN. Na 

tabela 10 são apresentados os limites do primeiro desenho experimental. 

Tabela 10 - Parâmetros para a execução do primeiro desenho experimental 

Fator Limite mínimo Ponto central Limite máximo 

Metanol % (v/v) 30,0 40,0 50,0 
Volume solvente (mL) 10,0 12,5 15,0 

Quantidade de MgSO4 (g) 6,0 7,0 8,0 
Quantidade de PSA (mg) 100,0 112,5 125,0 

Os gráficos de superfície obtidos evidenciam que não é possível maximizar a resposta. Na 

recuperação do MNZ (Figura E.3, do anexo E) ocorreram mínimos enquanto que as recuperações 

da SMZ (Figura E.6, do anexo E) e TMP (Figura E.9, do anexo E) foram representadas por uma 
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superfície ascendente. Concluiu‐se que o máximo do sistema se encontrava fora do domínio 

estabelecido. Apesar de não ter sido possível obter uma resposta maximizada, foi possível redefinir 

o domínio experimental de modo a melhorar as recuperações. Após a alteração da gama de limites 

das variáveis em estudo, que consistiu em fixar os limites mínimos e aumentar os limites 

superiores, foi efetuado um novo desenho experimental de acordo com os seguintes limites, 

apresentados na tabela 11. 

Tabela 11 – Parâmetros para a execução do segundo desenho experimental 

Fator Limite mínimo Ponto central Limite máximo 

Metanol % (v/v) 5,0 27,5 50,0 
Volume solvente (mL) 10,0 15,0 20,0 

Quantidade de MgSO4 (g) 6,0 8,5 11,0 
Quantidade de PSA (mg) 100,0 137,5 175,0 

A realização do segundo desenho experimental permitiu a maximização das respostas do sistema, 

nomeadamente, as recuperações que foram obtidas através da equação 5, sendo que neste caso 

específico a Cobtida (mgL‐1) corresponde à concentração obtida a partir de amostras de solo às quais 

foram adicionadas as soluções fortificadas, e a Cesperada (mgL‐1) corresponde à concentração das 

respetivas soluções fortificadas. 

De seguida, serão apresentadas as conclusões obtidas para cada antibiótico estudado. Nos gráficos 

apresentados a variável A corresponde à quantidade de PSA (PSA), a variável B corresponde à 

percentagem volúmica de metanol (% MeOH), a variável C à quantidade de MgSO4 (MGSO4) e a 

variável D corresponde ao volume de solvente de extração (VOLUME). 

4.3.1 Metronidazol 

A análise do diagrama de Pareto obtido para a recuperação do MNZ, permitiu concluir quais as 

variáveis com maior influência enquanto que o gráfico de superfície permitiu visualizar em que 

condições a recuperação é máxima. O diagrama e o gráfico de superfície estão representados na 

figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Diagrama de Pareto e gráfico de superfície para a recuperação do MNZ, em função da % (v/v) de metanol 
e quantidade de PSA 
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A partir do diagrama de Pareto é possível concluir que a variável com maior influência foi a 

quantidade de MgSO4, seguida da interação entre as quatro variáveis estudadas (conclusão similar 

é obtida pela análise da figura F.1, do anexo F, pois a reta correspondente a esta variável é a que 

apresenta maior declive). Nenhuma das variáveis e interações possuiu um efeito significativo na 

recuperação do MNZ. Relativamente às interações existentes entre as diversas variáveis, o volume 

de solvente interage com os restantes parâmetros, já que o volume de solvente adicionado é 

dependente da quantidade dos outros reagentes utilizados (Figura F.2). Através da ANOVA (Anexo 

G) concluiu‐se que a contribuição de MgSO4 foi de 33,3% e a interação entre todos os parâmetros 

foi de 18,0%. A análise do gráfico de superfície permitiu concluir que a recuperação máxima do 

MNZ foi obtida nas condições correspondentes ao ponto central (8,5 g de MgSO4, 137,5 mg de PSA, 

15,0 mL de solvente sendo que 27,5% (v/v) corresponde a metanol). O gráfico de contorno obtido 

(Figura F.3, do anexo F) também permitiu obter a mesma conclusão. 

Através da ANOVA (Anexo G), a partir da análise dos coeficientes do modelo gerado, concluiu‐se 

que os efeitos da quantidade de MgSO4 e de PSA possuíram um efeito sinergético na recuperação 

do MNZ enquanto que o volume de solvente e a percentagem volúmica de metanol foram 

antagónicos. A interação entre os quatro parâmetros possuiu um efeito sinergético. 

O gráfico de cubo, representado na figura 19, permite saber quais os valores médios de 

recuperação que é possível obter nas várias condições experimentais. 

 

  

A recuperação máxima que foi possível obter corresponde às condições do ponto central, tal como 

previsto pelo gráfico de superfície. O facto da recuperação do MNZ (126,5%) ser superior 

relativamente aos outros antibióticos é coincidente com os valores de kd e kOW encontrados na 

literatura. A absorção do MNZ, no solo, é muita baixa (Rabølle e Spliid, 2000), o que se traduz em 

valores baixos de kd e kOW (Tabela 1). Os valores destes coeficientes são negativos o que traduz a 

Figura 19 – Gráfico do cubo, com médias ajustadas, para a recuperação do MNZ 



Aplicação de desenho experimental para a extração de antibióticos em solos usando a metodologia QuEChERS 

Conclusões 34 

sua baixa tendência para ser absorvido (Loke et al., 2002), o que por sua vez resulta em 

recuperações mais elevadas, durante a extração. 

4.3.2 Sulfametoxazol 

O diagrama de Pareto obtido para a recuperação da SMZ permitiu concluir quais as variáveis que 

mais influenciam a recuperação, e o gráfico de superfície permitiu analisar as condições que 

maximizam a recuperação. Na figura 20 estão representados o diagrama de Pareto e o gráfico de 

superfície.  

 

 

 

 

 

 

 

A variável com maior influência na resposta foi a interação entre a percentagem volúmica de 

metanol e a quantidade de MgSO4, embora não seja significativa pois não ultrapassa a linha 

estandardizada, ou seja, a sua influência não foi significativa. A partir da análise da figura F.4, do 

anexo F, é possível concluir que os declives das retas representativas do volume de solvente e da 

respetiva percentagem volúmica de metanol são superiores, ou seja, são as variáveis que tiveram 

maior influência na recuperação do SMZ. Os níveis de contribuição mais significativos, obtidos 

através da ANOVA (Anexo G), foram de 42,0% para a interação entre a percentagem volúmica de 

metanol e a quantidade de MgSO4 e de 13,8% para a percentagem volúmica de metanol, de forma 

isolada. O gráfico de superfície permite observar que a recuperação máxima ocorreu nas condições 

correspondentes à do ponto central (8,5 g de MgSO4, 137,5 mg de PSA, 15,0 mL de solvente sendo 

que 27,5% (v/v) corresponde a metanol). 

Através da ANOVA (Anexo G), nomeadamente os coeficientes do modelo obtido, foi possível 

qualificar que a quantidade de MgSO4 possuiu um efeito antagónico na recuperação da SMZ 

enquanto que o volume de solvente e a percentagem volúmica de metanol foram sinergéticos. A 

quantidade de PSA é representado, na equação do modelo, por um coeficiente linear praticamente 

nulo, sendo possível concluir que a influência desta variável foi muito reduzida. A interação mais 

significativa, entre a percentagem de metanol e quantidade de MgSO4, possuiu um efeito 

Figura 20 - Diagrama de Pareto e gráfico de superfície para a recuperação da SMZ, em função da % (v/v) de 
metanol e quantidade de PSA 
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sinergético. O gráfico de cubo, representado na figura 21, permite saber quais os valores médios 

de recuperação que é possível obter nas várias condições experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico do cubo (figura 21) permite concluir que a recuperação máxima da SMZ foi 

obtida nas condições correspondentes ao ponto central. O gráfico de contorno representado na 

figura F.6, do anexo F, também permite obter a mesma conclusão. 

O facto da recuperação da SMZ (111,9%) ser um valor intermédio relativamente à recuperação dos 

outros antibióticos é coincidente com os seus valores de kd e kOW, que também são valores 

intermédios (Tabela 2).  

4.3.3 Trimetoprima 

O diagrama de Pareto permitiu obter conclusões sobre a influência das diversas variáveis na 

recuperação da TMP enquanto que o gráfico de superfície permitiu observar em que região foi 

possível maximizar a recuperação. Na figura 22 estão representados o diagrama de Pareto e o 

gráfico de superfície. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Diagrama de Pareto e gráfico de superfície para a recuperação da TMP, em função da % (v/v) de metanol e 
quantidade de PSA 

Figura 21 - Gráfico do cubo, com médias ajustadas, para a recuperação da SMZ  
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A análise ao diagrama de Pareto obtido para a recuperação da TMP, permitiu concluir que foi a 

combinação entre a quantidade de PSA, o volume de solvente e a respetiva percentagem volúmica 

de metanol que mais influenciou a recuperação deste composto, seguida da interação entre os 

quatro parâmetros. O parâmetro que menos afetou a recuperação, de forma isolada, foi a 

percentagem volúmica de metanol, sendo que na figura F.7, no anexo F, é possível observar que 

o declive da reta correspondente a esta variável é praticamente nulo. Os níveis de contribuição 

mais significativos, obtidos através da ANOVA (Anexo G), foram de 29,1% para a interação entre o 

volume de solvente e a respetiva percentagem volúmica de metanol e a quantidade de PSA e de 

15,5% para a interação das quatro variáveis. O gráfico de superfície permitiu concluir que a 

recuperação máxima ocorreu para as condições correspondentes à do ponto central (8,5 g de 

MgSO4, 137,5 mg de PSA, 15,0 mL de solvente sendo que 27,5% (v/v) corresponde a metanol).  

Através da ANOVA (Anexo G), a partir dos coeficientes do modelo obtido, concluiu‐se que a 

quantidade de MgSO4, o volume de solvente de extração e a percentagem volúmica de metanol 

possuíram um efeito sinergético na recuperação da TMP enquanto que a quantidade de PSA teve 

um efeito antagónico. As interações mais significativas apresentaram ambas um efeito antagónico. 

O gráfico de cubo, representado na figura 23, permite saber quais os valores médios de 

recuperação que é possível obter nas várias condições experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico do cubo (figura 23) permite concluir que a recuperação máxima da TMP foi 

obtida nas condições correspondentes ao ponto central. O gráfico de contorno representado na 

figura F.9, do anexo F, também permite obter a mesma conclusão. 

A recuperação da TMP é a que apresenta um menor valor (105,2%), sendo este comportamento 

explicado através dos seus coeficientes, kd e kOW (Tabela 3). A TMP é um antibiótico que é 

caracterizado por apresentar uma certa facilidade em ser absorvido pelo solo (Zhang et al., 2014), 

Figura 23 - Gráfico do cubo, com médias ajustadas, para a recuperação da TMP 
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o que se traduz em valores de kd e kOW elevados e consequentemente recuperações inferiores, na 

extração. 

Cerqueira et al. otimizaram uma metodologia para extrair antibióticos, entre outros produtos 

farmacêuticos, a partir de lamas. As recuperações para o MNZ variaram entre 71% e 83%, para a 

SMZ entre 65% e 80% e para o caso da TMP entre 51% e 64% (Cerqueira et al., 2014). A partir deste 

estudo é possível obter a mesma conclusão de que as recuperações do MNZ são as mais altas e as 

recuperações da TMP são as menores, o que está de acordo com o previsto pelos valores de kd e 

kOW. Lee et al., otimizaram uma técnica QuEChERS para a extração de antibióticos em solos, sendo 

que um dos antibióticos selecionados foi a SMZ. As recuperações obtidas variaram entre 67,0% e 

131,9% (Lee et al., 2017). A recuperação prevista nas condições ótimas está incluída nesta gama. 

Peysson e Vulliet otimizaram uma metodologia QuEChERS para a extração em lamas, tendo obtido 

recuperações para a SMZ na gama entre 91% e 124%, e para o caso da TMP entre 74% e 87% (Peysson 

e Vulliet, 2013). A partir deste estudo também é possível observar que as recuperações da TMP 

são inferiores, o que está de acordo com o facto de a TMP ser mais absorvida no solo do que a 

SMZ, o que resulta em recuperações superiores para a SMZ. Salvia et al. otimizaram um método 

para analisar diversos antibióticos sendo que para o caso da TMP obtiveram recuperações entre 

75% e 93% (Salvia et al., 2012), o que são valores próximos do que será esperado obter para as 

condições otimizadas no presente trabalho. 

Relativamente ao efeito das diversas variáveis, nas recuperações dos antibióticos, a quantidade 

de MgSO4 apresentou um efeito sinergético, a quantidade de PSA foi caracterizada como tendo um 

efeito antagónico, o volume de solvente como tendo um efeito sinergético enquanto que a 

respetiva percentagem volúmica de metanol apresentou um efeito sinergético. O MgSO4 é um 

composto exsicador, que promove a migração dos compostos de interesse para a fase orgânica 

(Capela et al., 2016), logo, o aumento da sua quantidade é favorável na recuperação. Todavia é 

necessário ter em atenção a possibilidade de formar aglomerados. O aumento excessivo da 

quantidade de PSA pode conduzir a uma diminuição nas recuperações, devido à sua capacidade de 

estabelecer ligações com os compostos de interesse. O aumento do volume de solvente promove 

uma extração mais eficiente dos compostos de interesse contundo, a partir de um certo volume 

pode existir a co extração de interferentes. O aumento da percentagem volúmica de metanol 

aumenta a polaridade do solvente de extração devido ao facto do metanol ser mais polar que o 

ACN (Guo et al., 2016). Ao aumentar a polaridade do solvente de extração, a capacidade de extrair 

compostos polares também aumenta. 
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4.4 Validação do método de extração 

O método de extração foi validado tendo em conta as condições otimizadas, para três níveis de 

concentração, 1,0 mgL‐1, 2,5 mgL‐1 e 7,5 mgL‐1. As concentrações escolhidas correspondem às 

concentrações selecionadas para a validação do método instrumental. A precisão intermédia, 

representada pelo %RSD, e a exatidão, avaliada pela percentagem de recuperação, foram 

avaliadas a partir de amostras em duplicado, nos três níveis de concentração, em três dias 

seguidos. Para cada amostra foram efetuadas três leituras. No gráfico seguinte são representadas 

as médias das recuperações obtidas para cada dia e antibiótico, e para cada nível de concentração. 

 

No caso do MNZ, a recuperação média para o nível mais baixo de concentração foi de 107,1 ± 5,8%, 

no nível intermédio foi 94,6 ± 3,5% e no nível superior de concentração foi 89,2 ± 5,2%. É possível 

concluir que o método de extração otimizado é preciso e exato para o MNZ. Seria de esperar que 

a precisão e a exatidão aumentassem à medida que a concentração aumenta, mas as 

concentrações superiores já não pertencem à gama de linearidade deste composto, o que pode 

explicar a diminuição da precisão e exatidão. 

Relativamente aos resultados da SMZ, a recuperação média para o nível inferior de concentração 

foi de 65,9 ± 13,3%, no nível intermédio foi 60,5 ± 17,0% e no nível superior de concentração foi 

70,3 ± 2,4%. A precisão intermédia, no caso da SMZ apresenta uma maior variabilidade. A 

variabilidade nos resultados das recuperações pode ser explicada, em parte, pelas propriedades 

físico‐químicas dos antibióticos, nomeadamente o pKa. O pH do solvente de extração influencia a 

forma como os antibióticos se apresentam em solução, influenciando as interações existentes 

entre os antibióticos e os reagentes. O pH do solvente de extração foi de 8,6 e tendo em conta a 

análise dos valores de pKa dos antibióticos em estudo, concluiu‐se que o MNZ e a TMP 

Figura 24 – Recuperações médias obtidas para os três antibióticos, a três concentrações, em três dias de análise 
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encontravam‐se na sua forma neutra enquanto que a SMZ se encontrava desprotonada, o que lhe 

permitiu estabelecer ligações com compostos que se apresentassem carregados positivamente. A 

possibilidade da SMZ estabelecer ligações com os reagentes resultou numa maior variabilidade nos 

resultados obtidos. Na tabela 12 são apresentadas a forma como cada antibiótico se apresentou. 

Tabela 12 – Forma dos analitos de acordo com o pH de operação 

MNZ SMZ TMP 

Forma neutra Carregada negativamente 
 

Forma neutra 

No que diz respeito aos resultados da TMP, no nível mais baixo de concentração, a recuperação 

média foi de 66,0 ± 4,1%, no nível intermédio foi 73,6 ± 9,1% e no nível mais elevado de 

concentração, a recuperação média foi de 60,1 ± 3,0%. O método de extração otimizado também 

se pode caracterizar como preciso e exato para a TMP. Apesar de para este antibiótico, a gama 

de concentrações selecionada estar toda contida na sua gama de linearidade, o facto do seu limite 

de deteção e quantificação serem os mais elevados, pode condicionar a obtenção de recuperações 

superiores. 

No nível superior de concentração escolhido, verifica‐se que as recuperações da SMZ são superiores 

às recuperações da TMP, o que coincide com o comportamento previsto pelos kd e kOW. O facto das 

recuperações do MNZ serem as mais elevadas também é coincidente com os seus valores para estes 

coeficientes. 

A metodologia de análise HPLC‐DAD pode estar sujeita à ocorrência de EM que podem prejudicar 

a resposta obtida. Os EM podem ocorrer quando componentes de uma matriz eluem de forma 

conjunta com os analitos de interesse, afetando o sinal obtido, através de supressão ou aumento 

de sinal. Os EM são responsáveis por diferenças que possam ocorrer nas respostas de várias 

amostras do mesmo analito (Yaroshenko e Kartsova, 2014). Os EM foram calculados para cada 

antibiótico e nível de concentração, de acordo com a equação seguinte (Capela et al., 2016). 

                                     EM =
(Á��� �� ���� �� ��������á��� �� ���� �� ��������)

Á��� �� ���� �� ��������
                                            (6) 

A área do pico na amostra corresponde ao sinal de cada antibiótico obtido na amostra, quando 

foram adicionadas as soluções fortificadas e a área do pico no controlo corresponde ao sinal para 

cada antibiótico obtido no controlo das soluções fortificadas. As condições em que foi realizado o 

controlo à solução fortificada correspondem às mesmas condições em que foram efetuadas as 

análises às amostras, mas neste caso, não foi adicionado o solo. Os efeitos de matriz obtidos para 

cada antibiótico, para cada nível de concentração, são apresentados na figura 25. 
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Os efeitos de matriz podem ser considerado insignificante quando os valores obtidos se situam 

entre ‐20,0% e 20,0% (Capela et al., 2016). A maioria dos valores obtidos situam‐se nesta gama o 

que permite concluir que a metodologia de extração aplicada é eficiente. A escolha de adsorventes 

como o PSA e o C18, é essencial para eliminar interferentes na matriz e assegurar recuperações 

consistentes (Walorczyk, 2014). Os casos em que se registaram valores superiores, e que não 

podem ser desprezados, foram para a SMZ e a TMP na concentração intermédia e para a TMP na 

concentração superior. Como se tratam de valores negativos, é possível concluir que ocorre 

supressão do sinal, ou seja, na ausência deste efeito a recuperação obtida nestes casos poderia 

ser superior (Kaczyn´ski, 2017). A supressão de sinal observada para a SMZ também foi uma das 

conclusões do estudo de (Lee et al., 2017). Todavia, os valores superiores que são obtidos são 

inferiores a ‐50,0%, o que permite que estes efeitos sejam classificados como efeitos de matriz 

médios (Kaczyn´ski, 2017). Na figura 26 é apresentado um exemplo de cromatograma obtido após 

a extração da amostra de uma amostra de solo e o cromatograma referente à solução fortificada 

adicionada. 

Figura 25 – Efeitos de matriz obtidos para os antibióticos estudados 
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Figura 26 - Exemplo de um cromatograma obtido após a análise em HPLC-DAD de uma amostra após extração e da 
solução fortificada adicionada 
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5 Conclusões  

A comunidade científica tem demonstrado um crescente interesse em temáticas que se relacionam 

com os antibióticos devido ao facto de atualmente o número de bactérias resistentes estar a 

aumentar e as medidas preventivas e de solução não surgirem com a rapidez desejada. O aumento 

da presença de antibióticos no meio ambiente agrava este problema por ainda não existirem 

medidas que visem a proteção da exposição dos humanos, sendo que ainda existe a agravante de 

existir a possibilidade de transmissão de bactérias resistentes para os humanos. A medicina 

veterinária recorre a um grande número de fármacos, no entanto, a utilização de antibióticos 

veterinários tem impactos positivos como o facto de permitir a produção animal em grande escala 

de um modo mais seguro, evitando‐se a propagação de doenças que poderiam ser fatais. O reflexo 

nas cadeias de valor é positivo, permitindo aos produtores aumentar os seus lucros. Mas a 

utilização excessiva de antibióticos nesta área revelou os seus efeitos negativos como o aumento 

da resistência bacteriana e a sua entrada nos ecossistemas, tornando os antibióticos novos 

poluentes emergentes. O desenvolvimento de metodologias analíticas para monitorizar a presença 

de antibióticos nas matrizes ambientais torna‐se assim crucial.  

No presente trabalho procedeu‐se à otimização e validação de um método analítico para a análise 

em simultâneo de três antibióticos, o metronidazol, a sulfametoxazol e a trimetoprima recorrendo 

à técnica de extração QuEChERS seguida da deteção por HPLC‐DAD. Relativamente à validação do 

método instrumental, a gama de linearidade variou entre 25,0 µgL‐1 e 250,0 µgL‐1 para o 

metronidazol, entre 10,0 µgL‐1 e 100,0 µgL‐1 para a sulfametoxazol e entre 75,0 µgL‐1 e 750,0 µgL‐

1 para a trimetoprima. Os limites de deteção variaram entre 1,3 µgL‐1 para a sulfametoxazol e 10,3 

µgL‐1 para a trimetoprima, o que permite concluir que o método permite a quantificação de 

concentrações relativamente baixas para a sulfametoxazol. A gama de resultados da 

repetibilidade variou entre 1,7% e 6,9% e a gama da precisão intermédia variou entre 1,5% e 7,7%, 

o que permite concluir que o método é preciso. A exatidão foi avaliada para três níveis de 

concentração para cada antibiótico sendo que as recuperações médias obtidas foram de 106,9 ± 

0,8% para o metronidazol, 95,0 ± 2,3% para a sulfametoxazol e de 101,2 ± 2,2% para a 

trimetoprima. Os resultados obtidos permitem concluir que o método é exato.  

A extração das amostras foi efetuada recorrendo à técnica QuEChERS, tendo a sua otimização sido 

efetuada recorrendo ao desenho fatorial. A realização do segundo desenho experimental permitiu 

obter as condições experimentais em que a recuperação dos três antibióticos é máxima. As 

condições ótimas correspondem ao ponto central, para os três antibióticos em estudo foram: (8,5 

g de MgSO4, 137,5 mg de PSA, 15,0 mL de solvente sendo 27,5% (v/v) de metanol no solvente de 

extração). Após a determinação das condições ótimas procedeu‐se à validação desta metodologia, 

para os mesmos três níveis de concentração que o método instrumental. No caso do metronidazol, 
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as recuperações médias variaram entre 89,2 ± 5,2% e 107,1 ± 5,8%. Para a sulfametoxazol, as 

recuperações médias variaram entre 60,5 ± 17,0% e 70,3 ± 2,4%, enquanto que para a trimetoprima 

a gama de recuperações foi entre 73,6 ± 9,1% e 60,1 ± 3,0%. A precisão e exatidão do método 

otimizado é superior no caso do metronidazol e trimetoprima. A sulfametoxazol apresenta uma 

maior variabilidade nos resultados. O efeito de matriz também foi avaliado sendo desprezável, o 

que permite concluir que os adsorventes utilizados permitem a remoção dos interferentes da 

matriz. 

Os resultados obtidos permitem concluir que a metodologia de extração e análise utilizada neste 

estudo, QuEChERS/HPLC‐DAD, pode ser aplicado em amostras reais, já que os resultados obtidos 

foram satisfatórios. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Os principais objetivos deste projeto foram a otimização e validação do método de deteção e 

quantificação QuEChERS/HPLC‐DAD, dos antibióticos metronidazol, sulfametoxazol e 

trimetoprima em solos. Os objetivos propostos foram todos alcançados. 

6.2 Outros Trabalhos realizados 

O trabalho desenvolvido foi apresentado, em póster, no 2nd Doctoral Congress in Engineering 

decorrido na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entre 8 e 9 de junho de 2017. Os 

principais resultados deste projeto permitiram a escrita de um artigo científico. Este artigo 

intitulado de Full factorial design applied to QuEChERS technique for extraction of antibiotics 

from soil matrices, a ser submetido na revista Environmental International. 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

A maior condicionante na realização do trabalho foram os problemas técnicos do cromatógrafo 

que ocorreram ao longo do semestre e que em alguns momentos originaram atrasos na obtenção 

dos resultados. 

A preocupação crescente com a resistência bacteriana aos antibióticos disponíveis atualmente tem 

impulsionado o interesse da comunidade científica por temas ligados a esta área, como a presença 

de antibióticos no ambiente. O número de trabalhos realizados na vertente dos antibióticos 

presentes no ambiente tem vindo a aumentar, incidindo tanto na presença de antibióticos em 

matrizes aquáticas como em matrizes sólidas. Todavia, estes estudos dizem respeito quase sempre 

à mesma classe de antibióticos sendo a sua maioria sobre as sulfonamidas. No futuro, mais classes 

de antibióticos devem ser abrangidas sendo que esta escolha deve ser efetuada tendo em 

consideração o padrão de consumo de cada país. O estudo de soluções que minimizem a presença 

de antibióticos no meio ambiente deve ser incentivado, como a fito remediação. O estudo da 

mobilidade entre diferentes matrizes ambientais também deve ser tido em conta, assim como a 

aplicação das metodologias desenvolvidas em matrizes reais. 

6.4 Apreciação Final 

O tema desenvolvido é relevante para a comunidade científica e deve de ser promovida a 

investigação nesta área, sendo que os objetivos alcançados na realização deste trabalho podem 

servir de base para trabalhos futuros. 
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Anexo A – Classes dos antibióticos  

As diversas classes dos antibióticos são caraterizadas pela sua estrutura química, ou elemento estrutural, o seu mecanismo de ação e o seu 

mecanismo de resistência. (Reeves, 2011). Na tabela A.1 são apresentadas as principais características representativas de cada classe. 

Tabela A.1 – Classes de antibióticos e características representativas 

Classe Elemento estrutural Mecanismo de ação Mecanismo de resistência Exemplos 

Beta-lactâmicos 
Sistema dicíclico de anel beta‐lactâmico e 

anel de cinco ou seis membros 

Inibição da síntese da 

membrana celular 

Enzimas que promovem a 

abertura do anel principal 

Amoxicilina e 

cefalosporinas 

Aminoglicosídeos Grupo amina básico e uma unidade de açúcar 
Inibição da síntese 

proteica bacteriana 

Enzimas impedem a sua 

ligação aos ribossomas 

Estreptomicina e 

canamicina 

Macrolídeos 

Lactonas monocíclicas de origem policetídica 

ligadas a um grupo açúcar e a um grupo 

amino‐açúcar 

Inibição da síntese 

proteica bacteriana 

Alteração estrutural no 

ribossoma que impede a sua 

ligação 

Eritromicina e 

tilosina 

Lincosamidas 
Aminoácido ligado a um grupo amino‐açúcar 

por uma amida 

Inibição da síntese 

proteica bacteriana 
Inativação enzimática Lincomicina 

Anfenicol Estrutura fenipropanóide 
Inibição da síntese 

proteica bacteriana 
Inibição enzimática Cloranfenicol 

Tetraciclinas 4 anéis de 6 membros ligados de forma linear 
Inibição da síntese 

proteica bacteriana 

Bombas de efluxo ou 

impedimento da ligação aos 

ribossomas 

Doxiciclina e 

clortetraciclina 

Glicopeptídeos Péptido cíclico glicosilado 
Inibição da síntese da 

membrana celular 

Resistência a esta classe é 

rara 
Vancomicina 
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Tabela A.1 – Classes de antibióticos e características representativas (cont.) 

Classe Elemento estrutural Mecanismo de ação Mecanismo de resistência Exemplos 

Diaminopirimidinas 
2 grupos amino e um anel 

de pirimidina 

Inibição da síntese do 

ácido fólico 
Mutações cromossómicas Trimetoprima 

Sulfonamidas 
Grupo amina ligado a um 

grupo sulfonil 

Inibição da síntese do 

ácido fólico 

Mecanismos plasmáticos 

que impedem a ação do 

antibiótico 

Sulfametoxazol e 

sulfadiazina 

Quinolonas e 

fluoroquinolonas 

Anel de quinolina com 

substitutos na posição 

1,5,6,7 e 8 

Interferência na estrutura 

e função do ADN 

Mutação das 

topoisomerases 
Norfloxacina 

Nitroimidazol 
Anel de 5 membros com 2 

átomos de azoto 
Inibição da síntese do DNA 

Formação de intermediário 

instável 
Metronidazol 
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Anexo B – Propriedades físico-químicas dos 

antibióticos 

Os antibióticos são compostos por partes polares e não polares, apresentando propriedades 

anfifílicas ou anfotéricas, podendo ter a capacidade de ionizar. Porém, cada composto apresenta 

as suas propriedades físico‐químicas sendo que cada classe apresenta características 

representativas (Thiele‐Bruhn, 2003).    

Na tabela B.1 são apresentadas as propriedades físico‐químicas de várias classes dos antibióticos, 

incluindo a sua massa molar, o seu coeficiente de partição octanol‐água, a sua constante de 

dissociação ácida (pKa), a sua solubilidade em água, e um exemplo ilustrativo da estrutura de 

cada classe. É também apresentado as áreas de produção animal em que é aplicada cada uma das 

classes (Carvalho e Santos, 2016; Reeves, 2011; “DrugBank,” 2016; Thiele‐Bruhn, 2003; Chee‐

Sanford et al., 2009). 

Na base de dados DrugBank foram selecionados os antibióticos com aplicação na medicina 

veterinária.  



Aplicação de desenho experimental para a extração de antibióticos em solos usando a metodologia QuEChERS 

Anexo B  54 

Tabela B.1 – Propriedades físico-químicas das diversas classes de antibióticos e a sua área de aplicação 

Classe Área de aplicação Massa Molar (gmol-1) log kOW pKa 
Solubilidade em 

água (mgL-1) 
Estrutura 

Beta-Lactâmicos 
Suinicultura, avicultura 

e gado bovino 
334,4‐470,3 0,9‐2,9 2,7 22‐10100 

 

Aminoglicosídeos 
 

Suinicultura, avicultura 
e gado bovino 

477,60‐614,64 ‐8,6‐ ‐1,6 9,75/12,55 10‐500 

 

Macrolídeos 
Suinicultura, avicultura 

e gado bovino 
406,54‐1736,16 2,37‐5,91 ‐3,4/19,45 0,45‐15 
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Tabela B.1 – Propriedades físico-químicas das diversas classes de antibióticos e a sua área de aplicação (cont.) 

Classe Área de aplicação 
Massa Molar 

(gmol-1) 
log kOW pKa 

Solubilidade em água 
(mgL-1) 

Estrutura 

Lincosamidas Suinicultura e avicultura 406,54‐424,98 ‐0,32‐1,76 7,55/12,37 ‐ 

 
 

Anfenicol Gado bovino 323,13 1,14 11 ‐ 

 

Tetraciclinas 
Suinicultura, avicultura e gado 

bovino 
444,5‐527,6 ‐1,30‐0,05 3,3/7,7/9,3 230‐52000 
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Tabela B.1 – Propriedades físico-químicas das diversas classes de antibióticos e a sua área de aplicação (cont.) 

Classe Área de aplicação 
Massa Molar 

(gmol-1) 
log kOW pKa 

Solubilidade em água 
(mgL-1) 

Estrutura 

Glicopeptídeos ‐ 1450,7 
Não solúvel 
em octanol 

5,0 >1000 

 

Sulfonamidas 
Suinicultura, avicultura e 

gado bovino 
172,2‐300,3 ‐0,1‐1,7 2‐3/4,5/10,6 7,5‐1500 

 

Quinolonas e 
fluoroquinolonas 

Avicultura e gado bovino 331,35 0,28 6,09/8,60 3,2‐17790 

 

Nitroimidazol Avicultura e aquacultura 171,5‐315,3 ‐0,02‐3,9 2,4 6,3‐407 
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Anexo C – Medidas de prevenção 

A problemática da presença dos antibióticos no meio ambiente impulsionou o desenvolvimento de 

medidas de prevenção. A promoção do bem‐estar animal através da redução da densidade 

populacional animal e melhorias na sua nutrição, assim como o processamento do adubo através 

de compostagem são exemplos destas medidas. A adoção das Boas Práticas Agrícolas, que além 

das medidas mencionadas, podem englobar a implementação da rotação de culturas e a proteção 

contra a erosão, poderão ajudar na redução da propagação dos antibióticos e promotores de 

resistência (Jechalke et al., 2014).   

A figura C.1 apresenta as principais medidas preventivas que têm sido postas em prática, no 

âmbito da educação/formação e do tratamento de resíduos contaminados (Tasho e Cho, 2016). 

 

Figura C.1 – Medidas de prevenção no âmbito da educação e tratamento de resíduos contendo antibióticos 

 

 

 

 

Educação/Formação

•Promover o uso correto de antibióticos

Tratamento dos efluentes

•Compostagem/Fermentação anaeróbia
•Digestão anaeróbia psicrófila
•Membranas biológicas e não biológicas
•Processos de oxidação

Remediação biológica

•Fito degradação

Irradiação eletromagnética

•Esterilização/Desinfeção
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Anexo D – Equilíbrios de dissociação 

O diagrama de especiação é obtido tendo em conta os vários equilíbrios que ocorrem durante a 

dissociação do composto, em função do pH do meio onde se encontra. 

Os diferentes equilíbrios que ocorrem para cada um dos antibióticos estudados são apresentados 

de seguida. Os vários grupos funcionais ionizáveis estão destacados através de cores. 

 

Figura D.1 – Equilíbrio de dissociação do metronidazol (adaptado de Kleyi et al., 2012) 

Figura D.2 – Equilíbrio de dissociação da sulfametoxazol (adaptado de Qi et al., 2014) 

 

Figura D.3 – Equilíbrio de dissociação da trimetoprima (adaptado de Dodd e Huang, 2007) 
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Anexo E – Resultados do primeiro desenho 
experimental 
No presente anexo são apresentados os diversos resultados obtidos após a realização do primeiro 

desenho experimental, para os três antibióticos em estudo. Os primeiros resultados apresentados 

são referentes ao MNZ, de seguida são apresentados os resultados relativos à SMZ, e por último, 

os resultados referentes à TMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama de Pareto dos efeitos na recuperação do MNZ é representado na figura E.1 e o gráfico 

dos efeitos principais na figura E.2. 

 

A partir da análise da figura E.1 e E.2 é possível obter conclusões acerca das variáveis com maior 

influência. Na recuperação do MNZ, as variáveis que apresentam uma maior influência são o 

volume do solvente de extração e a percentagem volúmica de metanol, sendo que ambos atingem 

um nível significativo. A quantidade de MgSO4 é a variável, que de forma isolada, exerce menos 

influência no resultado final. A conjugação entre a quantidade de PSA e de MgSO4 é a que menos 

influencia na recuperação.  

Figura E.1 – Diagrama de Pareto dos efeitos para o MNZ 

Figura E.2 – Gráfico dos efeitos principais para o MNZ 
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A recuperação do MNZ é representada por mínimos, o que sugere que o domínio experimental 

deve ser alterado. 

O diagrama de Pareto dos efeitos na recuperação da SMZ é apresentado na figura E.4 enquanto 

que o gráfico dos principais efeitos é representado na figura E.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.4 – Diagrama de Pareto dos efeitos para a SMZ 

Figura E.5 – Gráfico dos efeitos principais para a SMZ 

Figura E.3 – Gráfico de superfície do MNZ em função do volume de solvente e quantidade de MgSO4 
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A figura E.4 e E.5 permitem avaliar a influência das diversas variáveis na recuperação. Na 

recuperação da SMZ, o fator com maior influência é o volume do solvente de extração, mas não 

ultrapassa a linha standard, ou seja, a sua influência não é significativa. As restantes variáveis 

apresentam um nível de influência semelhante na recuperação. A partir da análise da figura E.4 é 

possível obter a mesma conclusão já que as retas correspondentes à quantidade de PSA, 

percentagem de metanol e quantidade de MgSO4 apresentam um declive semelhante. De forma 

isolada, a variável que menos influencia a recuperação da SMZ é a quantidade de MgSO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recuperação da SMZ é representada por uma superfície ascendente sugerindo uma alteração do 

domínio experimental, nomeadamente nos limites superiores. 

O diagrama de Pareto dos efeitos na recuperação da TMP é apresentado na figura E.7 e o gráfico 

dos efeitos principais na figura E.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.7 – Diagrama de Pareto dos efeitos para a TMP 

Figura E.6 - Gráfico de superfície da SMZ em função do volume de solvente e da sua % (v/v) de metanol 



Aplicação de desenho experimental para a extração de antibióticos em solos usando a metodologia QuEChERS 

 

Anexo E 62 

 

 

 

 

 

 

 

Na recuperação da TMP, o fator que mais influencia, de forma significativa, a recuperação da TMP 

é o volume do solvente de extração. O parâmetro que menos afeta a recuperação é a quantidade 

de PSA sendo que na figura E.8 é possível observar que o declive da reta é praticamente nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recuperação da TMP é representada por uma superfície ascendente sugerindo uma alteração do 

domínio experimental, nomeadamente nos limites superiores. 

Os gráficos de cubo obtidos para as várias respostas são apresentados de seguida, na figura E.10, 

E.11 e E.12, para o MNZ, a SMZ e a TMP, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura E.8 – Gráfico dos efeitos principais para a TMP 

Figura E.9 - Gráfico de superfície da TMP em função do volume de solvente e a quantidade de MgSO4 
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A partir da análise do gráfico de cubo, da figura E.10, é possível concluir que a recuperação 

máxima que se pode obter para o MNZ é 57,4% nas condições de 15,0 mL de solvente de extração 

sendo 30,0% (v/v) de metanol, 6,0 g de MgSO4 e 100,0 mg de PSA, assim como nas condições de 

10,0 mL de solvente de extração sendo 30,0% (v/v) de metanol, 6,0 g de MgSO4 e 125,0 mg de PSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura anterior permite concluir que a recuperação máxima que é possível obter para a SMZ é 

57,5% nas condições de 10,0 mL de solvente de extração sendo que 30,0% (v/v) é metanol, 6,0 g 

de MgSO4 e 125,0 mg de PSA. 

 

 

 

Figura E.10 – Gráfico do cubo, com médias ajustadas, para o MNZ 

Figura E.11 – Gráfico do cubo, com médias ajustadas, para a SMZ 
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O gráfico de cubo obtido para a TMP, da figura E.12, permite concluir que a recuperação máxima 

possível de obter é 53,1% nas condições de 15,0 mL de solvente de extração sendo que 50,0% (v/v) 

é metanol, 6,0 g de MgSO4 e 125,0 mg de PSA. 

 

 

Figura E.12 – Gráfico do cubo, com médias ajustadas, para a TMP 
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Anexo F – Resultados do segundo desenho 
experimental  
No presente anexo são apresentados os diversos resultados obtidos após a realização do segundo 

desenho experimental, em que os limites superiores foram aumentados para os três antibióticos 

em estudo. Os primeiros resultados apresentados são referentes ao MNZ, de seguida são 

apresentados os resultados relativos à SMZ, e por último, os resultados referentes à TMP. 

O gráfico dos efeitos principais na recuperação do MNZ é apresentado na figura F.1. 

 

 

A partir da análise da figura F.1 é possível concluir que na recuperação do MNZ, a variável que 

apresenta uma maior influência é a quantidade de MgSO4, mas nenhuma das variáveis apresenta 

influência significativa. A quantidade de MgSO4 é representada pela reta com maior declive 

enquanto que as restantes retas apresentam um declive mínimo sendo a sua influência mínima. 

O gráfico das várias interações que ocorrem na recuperação do MNZ é apresentado na figura F.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura F.2 permite analisar as interações existentes no sistema. A quantidade de MgSO4 não 

apresenta interação com o PSA e a percentagem de metanol. Quando a quantidade de PSA é 

Figura F.2 – Gráfico de interações na recuperação do MNZ 

Figura F.1 – Gráfico dos efeitos principais para o MNZ 
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próxima do seu valor mínimo, existe interação com a percentagem de metanol na recuperação. 

Relativamente à variável do volume de solvente, todas elas apresentam uma interação com esta 

variável. A percentagem de metanol e a quantidade de MgSO4 apresentam uma interação mais 

significativa já que existe uma sobreposição quase completa entre as retas. Em relação à 

quantidade de PSA, esta interação ocorre para valores intermédios de PSA. 

O gráfico de contorno para o MNZ, em função da quantidade de PSA e volume de solvente, é 

apresentado na figura F.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do gráfico de contorno, da figura F.3, é possivel concluir que o ponto central corresponde 

às condições que permitem obter as recuperações máximas. 

O gráfico dos efeitos principais na recuperação da SMZ é apresentado na figura F.4. 

 

 

 

 

 

 

Na recuperação da SMZ, o fator com maior influência é a interação entre a percentagem de 

metanol no volume do solvente de extração e a quantidade de MgSO4. Os declives das retas que 

representam a percentagem de metanol e o volume de solvente são superiores, ou seja, são as 

variáveis que mais influência têm na recuperação do SMZ. A quantidade de PSA não influencia a 

recuperação da SMZ, sendo que o declive da sua reta na figura F.4 é nulo. 

Figura F.4 – Gráfico dos efeitos principais para a SMZ 

Figura F.3 – Gráfico de contorno, em função da quantidade de PSA e volume de solvente, para o MNZ 
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O gráfico das interações entre as diversas variáveis é apresentado na figura F.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interação entre a quantidade de PSA e MgSO4 influencia a recuperação, de forma significativa, 

quando a quantidade de PSA é mínima assim como a interação entre a percentagem de metanol e 

o MgSO4, para valores intermédios da percentagem de metanol. Apesar de não ser significativa, a 

percentagem de metanol e a quantidade de MgSO4 interagem com o volume de solvente, quando 

as suas quantidades são máximas. Nos restantes parâmetros não existem interações que sejam 

significativas. 

O gráfico de contorno para a recuperação da SMZ, em função da quantidade de PSA e volume de 

solvente, é apresentado na figura F.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F.5 – Gráfico de interações para a recuperação da SMZ 

Figura F.6 - Gráfico de contorno, em função da quantidade de PSA e volume de solvente, para a SMZ 
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A análise do gráfico de contorno, representado na figura F.6, permite concluir que a recuperação 

é máxima quando as condições experimentais correspondem às condições do ponto central.   

O gráfico dos efeitos principais na recuperação da TMP é apresentado na figura F.7. 

 

 

 

 

 

 

Na recuperação da TMP, o fator que mais influencia, de forma significativa, a recuperação da TMP 

é a combinação entre a quantidade de PSA, a percentagem de metanol e o volume do solvente de 

extração. O parâmetro que menos afeta a recuperação é a percentagem de metanol, de forma 

isolada, sendo que na figura F.7 é possível observar que o declive da reta é praticamente nulo. 

O gráfico das interações entre as várias variáveis na recuperação da TMP é apresentado na figura 

F.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A percentagem de metanol no solvente de extração e a quantidade de PSA interagem quando a 

quantidade de PSA é próxima do seu valor médio. A quantidade de MgSO4 interage com a 

quantidade de PSA e a percentagem de metanol, quando a sua quantidade é máxima. O volume 

do solvente de extração interage com as restantes variáveis. A influência ocorre quando a 

Figura F.8 – Gráfico de interações para a TMP 

Figura F.7 – Gráfico dos efeitos principais para a TMP 
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quantidade de PSA é máxima, quando a percentagem de metanol é máxima e quando a quantidade 

de MgSO4 é máxima. 

O gráfico de contorno para a recuperação da TMP, em função da quantidade de PSA e volume de 

solvente, é apresentado na figura F.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico de contorno, representado na figura F.9, permite concluir que a recuperação 

é máxima quando as condições correspondem à do ponto central. 

Os resultados que estão na base do desenho experimental efetuado são apresentados na tabela 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

Figura F.9 - Gráfico de contorno, em função da quantidade de PSA e volume de solvente, para a TMP 
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Tabela F.1 – Recuperações obtidas para a realização do desenho experimental 

Ensaio 

Percentagem de 
metanol no 
solvente de 

extração 

Volume 
solvente 
extração 

(mL) 

Quantidade 
MgSO4 (g) 

Quantidade 
PSA (mg) 

Recuperação 
média MNZ (%) 

CV (%) 
Recuperação 

média TMP (%) 
CV (%) 

Recuperação 
média SMZ (%) 

CV (%) 
Recuperação 

média total (%) 

1 

50,0 

10 

6 
100 24,0 63,5 28,9 39,7 17,1 52,0 23,3 

2 175 49,7 5,5 32,7 4,0 26,7 8,1 36,4 

3 
11 

100 74,3 5,2 65,0 1,4 73,5 3,1 70,9 

4 175 33,6 11,0 30,1 19,9 29,2 15,5 31,0 

5 

20 

6 
100 33,7 7,9 29,0 5,2 28,8 10,2 30,5 

6 175 25,5 5,9 40,3 2,0 40,4 1,8 35,4 

7 
11 

100 56,0 1,7 48,7 2,6 45,6 3,5 50,1 

8 175 56,1 5,0 44,4 9,1 47,1 10,9 49,2 

9 

5,0 

10 

6 
100 24,0 23,4 20,4 18,9 18,7 45,4 21,0 

10 175 47,9 0,5 34,3 16,4 28,3 25,7 36,8 

11 
11 

100 40,8 33,1 20,9 44,7 5,6 26,3 22,4 

12 175 76,4 4,8 50,8 3,1 18,5 18,5 48,6 

13 

20 

6 
100 43,8 13,0 46,3 4,0 51,2 2,4 47,1 

14 175 46,2 16,9 50,8 6,8 55,0 8,1 50,7 

15 
11 

100 58,5 17,5 68,8 50,8 13,6 28,1 47,0 

16 175 42,2 38,0 21,4 8,5 9,3 13,3 24,3 

17 27,5 15 8,5 137,5 126,5 1,7 105,2 3,1 111,9 1,2 114,5 
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Anexo G – Análise ANOVA 

A análise ANOVA compara a variabilidade devido a alterações nas combinações dos níveis das 

variáveis independentes com a variação causada por erros de medição das respostas. A ANOVA é 

essencial para determinar se o modelo descreve o domínio experimental definido (Paulo e Santos, 

2017).  

  

Regressão fatorial para a recuperação do metronidazol  

 
Analysis of Variance 
 
Source                       DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Model                        16  9969,94   623,12        *        * 
  Linear                      4  1361,45   340,36        *        * 
    PSA                       1    31,64    31,64        *        * 
    % MeOH                    1    45,23    45,23        *        * 
    MGSO4                     1  1279,85  1279,85        *        * 
    VOLUME                    1     4,73     4,73        *        * 
  2-Way Interactions          6   921,35   153,56        *        * 
    PSA*% MeOH                1   294,98   294,98        *        * 
    PSA*MGSO4                 1   264,88   264,88        *        * 
    PSA*VOLUME                1   276,39   276,39        *        * 
    % MeOH*MGSO4              1    60,45    60,45        *        * 
    % MeOH*VOLUME             1     8,85     8,85        *        * 
    MGSO4*VOLUME              1    15,80    15,80        *        * 
  3-Way Interactions          4   866,42   216,60        *        * 
    PSA*% MeOH*MGSO4          1   163,20   163,20        *        * 
    PSA*% MeOH*VOLUME         1   403,01   403,01        *        * 
    PSA*MGSO4*VOLUME          1   122,66   122,66        *        * 
    % MeOH*MGSO4*VOLUME       1   177,56   177,56        *        * 
  4-Way Interactions          1   690,38   690,38        *        * 
    PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME   1   690,38   690,38        *        * 
  Curvature                   1  6130,35  6130,35        *        * 
Error                         0        *        * 
Total                        16  9969,94 
 
 
Model Summary 
 
S     R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
*  100,00%          *           * 
 
 
Coded Coefficients 
 
                                             SE 
Term                      Effect     Coef  Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant                            45,79     *        *        * 
PSA                        2,813    1,406     *        *        *  1,00 
% MeOH                    -3,362   -1,681     *        *        *  1,00 
MGSO4                     17,887    8,944     *        *        *  1,00 
VOLUME                   -1,0875  -0,5438     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH                -8,588   -4,294     *        *        *  1,00 
PSA*MGSO4                 -8,137   -4,069     *        *        *  1,00 
PSA*VOLUME                -8,313   -4,156     *        *        *  1,00 
% MeOH*MGSO4               3,887    1,944     *        *        *  1,00 
% MeOH*VOLUME            -1,4875  -0,7437     *        *        *  1,00 
MGSO4*VOLUME             -1,9875  -0,9937     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*MGSO4          -6,388   -3,194     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*VOLUME         10,038    5,019     *        *        *  1,00 
PSA*MGSO4*VOLUME           5,537    2,769     *        *        *  1,00 
% MeOH*MGSO4*VOLUME        6,663    3,331     *        *        *  1,00 
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PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME   13,138    6,569     *        *        *  1,00 
Ct Pt                               80,71     *        *        *  1,00 
 
 
Regression Equation in Uncoded Units 
 
Recuperação Metro = 29,82 - 0,4150 PSA - 8,294 % MeOH - 14,19 MGSO4 - 2,051 VOLUME 
+ 0,06935 PSA*% MeOH + 0,1665 PSA*MGSO4 + 0,04049 PSA*VOLUME + 1,350 % MeOH*MGSO4 
+ 0,4571 % MeOH*VOLUME + 1,138 MGSO4*VOLUME - 0,01086 PSA*% MeOH*MGSO4 
- 0,004104 PSA*% MeOH*VOLUME - 0,01122 PSA*MGSO4*VOLUME - 0,07379 % MeOH*MGSO4*VOLUME 
+ 0,000623 PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME + 80,71 Ct Pt 
 
 

Regressão fatorial para a recuperação da sulfametoxazol  

 
Analysis of Variance 
 
Source                       DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Model                        16  11335,0   708,44        *        * 
  Linear                      4   1103,8   275,96        *        * 
    PSA                       1      0,0     0,01        *        * 
    % MeOH                    1    731,7   731,70        *        * 
    MGSO4                     1     35,4    35,40        *        * 
    VOLUME                    1    336,7   336,72        *        * 
  2-Way Interactions          6   3363,2   560,54        *        * 
    PSA*% MeOH                1    118,8   118,81        *        * 
    PSA*MGSO4                 1    295,8   295,84        *        * 
    PSA*VOLUME                1     38,4    38,44        *        * 
    % MeOH*MGSO4              1   2223,1  2223,12        *        * 
    % MeOH*VOLUME             1    113,4   113,42        *        * 
    MGSO4*VOLUME              1    573,6   573,60        *        * 
  3-Way Interactions          4    637,0   159,25        *        * 
    PSA*% MeOH*MGSO4          1    219,0   219,04        *        * 
    PSA*% MeOH*VOLUME         1    313,3   313,29        *        * 
    PSA*MGSO4*VOLUME          1     65,6    65,61        *        * 
    % MeOH*MGSO4*VOLUME       1     39,1    39,06        *        * 
  4-Way Interactions          1    190,4   190,44        *        * 
    PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME   1    190,4   190,44        *        * 
  Curvature                   1   6040,5  6040,48        *        * 
Error                         0        *        * 
Total                        16  11335,0 
 
 
Model Summary 
 
S     R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
*  100,00%          *           * 
 
 
Coded Coefficients 
 
                                             SE 
Term                      Effect     Coef  Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant                            31,79     *        *        * 
PSA                      0,05000  0,02500     *        *        *  1,00 
% MeOH                    13,525    6,762     *        *        *  1,00 
MGSO4                     -2,975   -1,487     *        *        *  1,00 
VOLUME                     9,175    4,587     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH                -5,450   -2,725     *        *        *  1,00 
PSA*MGSO4                 -8,600   -4,300     *        *        *  1,00 
PSA*VOLUME                 3,100    1,550     *        *        *  1,00 
% MeOH*MGSO4               23,57    11,79     *        *        *  1,00 
% MeOH*VOLUME             -5,325   -2,662     *        *        *  1,00 
MGSO4*VOLUME             -11,975   -5,987     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*MGSO4          -7,400   -3,700     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*VOLUME          8,850    4,425     *        *        *  1,00 
PSA*MGSO4*VOLUME           4,050    2,025     *        *        *  1,00 
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% MeOH*MGSO4*VOLUME        3,125    1,563     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME    6,900    3,450     *        *        *  1,00 
Ct Pt                               80,11     *        *        *  1,00 
 
 
Regression Equation in Uncoded Units 
 
Recuperação Sulfa = 3,480 - 0,2181 PSA - 5,595 % MeOH - 6,850 MGSO4 + 4,303 VOLUME 
+ 0,03765 PSA*% MeOH + 0,07250 PSA*MGSO4 + 0,01916 PSA*VOLUME + 1,042 % MeOH*MGSO4 
+ 0,1672 % MeOH*VOLUME + 0,01111 MGSO4*VOLUME - 0,006661 PSA*% MeOH*MGSO4 
- 0,001732 PSA*% MeOH*VOLUME - 0,004676 PSA*MGSO4*VOLUME - 0,03942 % MeOH*MGSO4*VOLUME 
+ 0,000327 PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME + 80,11 Ct Pt 
 
 
  

Regressão Fatorial para a recuperação da trimetoprima  

 
Analysis of Variance 
 
Source                       DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Model                        16  7398,64   462,41        *        * 
  Linear                      4   596,61   149,15        *        * 
    PSA                       1    33,64    33,64        *        * 
    % MeOH                    1     1,82     1,82        *        * 
    MGSO4                     1   283,92   283,92        *        * 
    VOLUME                    1   277,22   277,22        *        * 
  2-Way Interactions          6  1095,43   182,57        *        * 
    PSA*% MeOH                1    39,06    39,06        *        * 
    PSA*MGSO4                 1   508,50   508,50        *        * 
    PSA*VOLUME                1   147,62   147,62        *        * 
    % MeOH*MGSO4              1   139,24   139,24        *        * 
    % MeOH*VOLUME             1   190,44   190,44        *        * 
    MGSO4*VOLUME              1    70,56    70,56        *        * 
  3-Way Interactions          4  1132,64   283,16        *        * 
    PSA*% MeOH*MGSO4          1    21,16    21,16        *        * 
    PSA*% MeOH*VOLUME         1   973,44   973,44        *        * 
    PSA*MGSO4*VOLUME          1   125,44   125,44        *        * 
    % MeOH*MGSO4*VOLUME       1    12,60    12,60        *        * 
  4-Way Interactions          1   517,56   517,56        *        * 
    PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME   1   517,56   517,56        *        * 
  Curvature                   1  4056,40  4056,40        *        * 
Error                         0        *        * 
Total                        16  7398,64 
 
 
Model Summary 
 
S     R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
*  100,00%          *           * 
 
 
Coded Coefficients 
 
                                            SE 
Term                      Effect    Coef  Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant                           39,55     *        *        * 
PSA                       -2,900  -1,450     *        *        *  1,00 
% MeOH                    0,6750  0,3375     *        *        *  1,00 
MGSO4                      8,425   4,212     *        *        *  1,00 
VOLUME                     8,325   4,162     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH                -3,125  -1,562     *        *        *  1,00 
PSA*MGSO4                -11,275  -5,637     *        *        *  1,00 
PSA*VOLUME                -6,075  -3,038     *        *        *  1,00 
% MeOH*MGSO4               5,900   2,950     *        *        *  1,00 
% MeOH*VOLUME             -6,900  -3,450     *        *        *  1,00 
MGSO4*VOLUME              -4,200  -2,100     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*MGSO4          -2,300  -1,150     *        *        *  1,00 
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PSA*% MeOH*VOLUME         15,600   7,800     *        *        *  1,00 
PSA*MGSO4*VOLUME          -5,600  -2,800     *        *        *  1,00 
% MeOH*MGSO4*VOLUME       1,7750  0,8875     *        *        *  1,00 
PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME   11,375   5,687     *        *        *  1,00 
Ct Pt                              65,65     *        *        *  1,00 
 
 
Regression Equation in Uncoded Units 
 
Recuperação Trim = 151,4 - 1,251 PSA - 5,592 % MeOH - 32,63 MGSO4 - 11,25 VOLUME 
+ 0,04380 PSA*% MeOH + 0,2669 PSA*MGSO4 + 0,1098 PSA*VOLUME + 1,192 % MeOH*MGSO4 
+ 0,3185 % MeOH*VOLUME + 2,606 MGSO4*VOLUME - 0,008634 PSA*% MeOH*MGSO4 
- 0,002735 PSA*% MeOH*VOLUME - 0,02080 PSA*MGSO4*VOLUME - 0,07099 % MeOH*MGSO4*VOLUME 
+ 0,000539 PSA*% MeOH*MGSO4*VOLUME + 65,65 Ct Pt 
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Anexo H – Póster apresentado no 2nd Doctoral 
Congress in Engineering 


