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RESUMO 

 

Atualmente, os antibióticos são usados em larga escala quer em medicina humana quer em 
medicina veterinária. No entanto, estes agentes quimioterapêuticos não são completamente 
metabolizados no organismo sendo excretados após curtos períodos de residência. Quantidades 
significativas destes compostos têm proliferado no ambiente  repartindo-se entre água (superficial 
e subterrânea), solo e vegetais, sendo atualmente classificados como poluentes emergentes. Este 
fenómeno está a promover o desenvolvimento e disseminação de genes resistentes a antibióticos 
(ARGs, do inglês, Antibiotic Resistance Genes), o que é atualmente um dos mais cruciais 
problemas de saúde pública. 

Assim, um dos objetivos deste trabalho foi desenvolver, otimizar e validar um método instrumental 
de análise que permitisse quantificar os três antibióticos em estudo – o metronidazol, a 
sulfametoxazol e a trimetoprima – em amostras de solo e vegetais. O método desenvolvido foi em 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês, High Performance Liquid 
Chromatography) com deteção por arranjo de díodos (DAD, do inglês, Diode Array Detector), 
para os padrões mencionados em água ultrapura. O intervalo de linearidade das curvas de 
calibração foi de 25 - 250 µg/L para o metronidazol, 10 – 100 µg/L para a sulfametoxazol e 75 - 
750 µg/L para a trimetoprima. A precisão foi avaliada pela repetibilidade (1,7 – 6,9%) e pela 
precisão intermédia (1,5 – 7,7%). A percentagem de recuperação dos antibióticos em água do poço 
variou entre 91,8 e 108,1%. 

Para se proceder à quantificação dos antibióticos em solos e alfaces por HPLC-DAD foi necessário 
efetuar à priori o clean-up da amostra e a pré-concentração dos analitos através de um método de 
extração apropriado. O método de extração selecionado foi a metodologia QuEChERS (do inglês, 
Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) aplicado em amostras de vegetais, mais 
concretamente alfaces. Para esta metodologia otimizou-se alguns parâmetros: a massa de amostra; 
a proporção e volume de solvente; o tipo e quantidade dos diferentes sorbentes e o tempo de 
liofilização. Após determinação das condições ótimas procedeu-se à validação do método de 
extração, tendo a precisão sido avaliada em termos de repetibilidade (3,3 – 14,7%) e precisão 
intermédia (2,2 – 17,5%). A percentagem de recuperação dos analitos em amostras de alface variou 
entre 47,2 e 76,6% para o metronidazol, 12,3 e 20,1% para a sulfametoxazol e entre 70,0 e 136,8% 
para a trimetoprima. 

Por último, após validado o método analítico QuEChERS/ HPLC-DAD, estudou-se a mobilidade 
dos três analitos entre solo, raiz e folhas da alface. Para tal, contaminou-se diariamente através da 
rega amostras de alface verde e roxa frisadas, posteriormente analisadas pelo referido método. Para 
ambas as espécies estudadas o metronidazol apresentou maiores concentrações no solo e a 
sulfametoxazol nas folhas da alface. Para a trimetoprima, as concentrações foram mais elevadas 
nas folhas - para a alface verde frisada - e mais elevadas no solo -  para a alface roxa frisada. 

 

Palavras-chave: antibióticos; vegetais; QuEChERS; HPLC-DAD; ambiente; saúde humana. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, antibiotics are used in a large scale both  in human and veterinary medicine. However, 
these chemotherapeutic agents are not completely metabolized in the organism and are excreted 
after a short period of residence. A significant amount of these compounds have proliferated in the 
environment, spreading into water (surface water and groundwater), soil and vegetables, and they 
have been recognized as an emerging class of environmental pollutants. This phenomenon is 
promoting the development and spreading of antibiotic resistant genes (ARGs), which is becoming 
one of the most crucial human health threats. 

Thus, one of the goals of this project was to develop, optimize and validate an instrumental method 
of analysis to quantify the three antibiotics in focus - metronidazole, sulfamethoxazole and 
trimethoprim - on soil and vegetable samples. The method developed was high performance liquid 
chromatography (HPLC) with detection by diode array detector (DAD), to analyze this standard 
antibiotics’ solution in ultrapure water. Calibration curves’ linear range was 25 - 250 g/L for 
metronidazole, 10 - 100 g/L for sulfamethoxazole and 75 - 750 g/L for trimethoprim. Precision 
was evaluated through repeatability (1,7 – 6,9%) and intermediate precision (1,5 – 7,7%). 
Antibiotics’ recovery percentage in well water ranged between 91,8 to 108,1%. 

In order to quantify the antibiotics on soils and lettuces by HPLC-DAD, we had to previously 
make a sample’s clean-up and analytes pre-concentration using an extractive method. The selected 
extraction method was the QuEChERS methodology (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and 
Safe) applied on vegetable samples, more specifically lettuces. For this methodology, a variety of 
parameters were optimized: sample weight; solvent ratio and volume; type and quantity of 
different sorbents and lyophilization time. After the optimum conditions were determined, the 
extraction method was validated, and the precision was evaluated in terms of repeatability (3,3 – 
14,7%) and intermediate precision (2,2 – 17,5%). Analits’ recovery percentage on lettuce samples 
ranged between 47,2 and 76,6% for metronidazole, 12,3 and 20,1% for sulfamethoxazole and 70,0 
and 136,8% for trimethoprim. 

To finalize, after the validation of the analytical method QuEChERS/HPLC-DAD, the mobility of 
the three analytes between soil, root and leaves of the lettuce was studied. To do so, there was a 
daily contamination through watering of the frizzy green and purple lettuce’s samples, posteriorly 
analysed using this extractive method. For both species studied, metronidazole had a higher 
concentrations on the soil and sulfamethoxazole on the leaves. For trimethoprim, concentrations 
were higher on the leaves - for green beet lettuce - and higher on the soil - for purple beet lettuce. 

 

Keywords: antibiotics; vegetables; QuEChERS; HPLC-DAD; environment; human health. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os antibióticos são agentes quimioterapêuticos que inibem ou impedem o crescimento de 
microrganismos, sendo utilizados para destruir microrganismos patogénicos (Dafale et al., 2016). 
Estes agentes são atualmente definidos como contaminantes emergentes, merecendo especial 
atenção em estudos recentes, devido ao seu potencial impacto na saúde humana e nos ecossistemas 
(Costanzo et al., 2005; Kotzerke et al., 2008).  

Assim, um dos atuais problemas de saúde pública é o desenvolvimento de genes resistentes a 
antibióticos (ARGs) (R. J. Loureiro e F. Roque, 2005; WHO, 2005), resultado do crescente 
consumo destes fármacos à escala global. Uma vez que não são totalmente metabolizados pelos 
organismos (humano e animal), os antibióticos são libertados para o meio ambiente através de 
múltiplas vias, nomeadamente através de águas residuais contaminadas e excrementos dos 
próprios animais, contaminando o ambiente (Lerbech et al., 2014; Zuccato et al., 2010). Este 
aumento de concentração no meio provoca a morte das bactérias não resistentes e estimula o 
desenvolvimento das bactérias resistentes, que são capazes de metabolizar concentrações 
significativas de antibióticos (Bártíková et al., 2016). 

Por conseguinte, os solos e as águas contaminadas por antibióticos que são utilizados no 
desenvolvimento de plantas e vegetais para a alimentação humana, representam uma séria ameaça 
para a segurança e a higiene alimentar do ser humano, devido ao risco de ingestão de alimentos 
contaminados com antibióticos (Y. M. Ho et al., 2013). 

Assim, parece ser de grande importância compreender quais são as principais vias de 
contaminação de antibióticos nos vegetais. Esta dissertação centrar-se-á na compreensão do 
comportamento/distribuição dos antibióticos entre o solo e as espécies vegetais, recorrendo aos 
coeficientes de mobilidade (kow, koc e kd), e no estudo de metodologias de extração destes 
compostos dos alimentos humanos, neste caso, os vegetais. 

Desta forma, e com o intuito de intervir sobre esta problemática, pretendeu-se, ao longo desta 
dissertação, desenvolver e otimizar o método de extração Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged 
and Safe (QuEChERS) para a remoção de antibióticos em vegetais, escolhendo três antibióticos 
(metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima), determinados em concentrações significativas nos 
solos e nos vegetais, e uma espécie representativa de vegetais (a alface, verde e roxa frisada) muito 
utilizada na alimentação humana. Optou-se por um vegetal normalmente ingerido cru por não 
ocorrer degradação do contaminante (antibióticos) por elevação da temperatura durante a 
cozedura. 

Para além do impacto para a segurança do ser humano existe ainda a agravante da não existência 
de legislação para solos na União Europeia1,2, que para além de permitir negligências de deposição, 
compromete a saúde e o bem-estar das gerações futuras. Este problema tem tendência a agravar-

                                                
1http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
2http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm (acedido em 15 Outubro de 2016) 
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se devido ao crescimento acentuado da população mundial associado ao aumento do consumo de 
antibióticos e, por consequência, maiores quantidades destas substâncias liberadas no ambiente. 

No restante documento será apresentado o levantamento bibliográfico dos principais métodos 
desenvolvidos para extrair estes compostos dos solos e dos vegetais, bem como uma análise 
detalhada das principais fontes e vias de introdução dos antibióticos no ambiente, tendo sempre 
como foco de preocupação o ser humano e o seu bem-estar.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

2.1 Apresentação da entidade onde a Dissertação é realizada 

A presente dissertação para a obtenção de grau mestre do curso de Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais foi desenvolvida no LEPABE - Laboratório de Engenharia de Processos, 
Ambiente, Biotecnologia e Energia – pertencente ao DEQ – Departamento de Engenharia Química 
– da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

2.2 Revisão Bibliográfica 

2.2.1 Definição, história e classificação físico-química dos antibióticos 

Antibiótico é um agente de regulação química natural, desenvolvido a partir de fungos, bactérias 
ou compostos sintéticos, que restringe ou anula o crescimento dos microrganismos mono e 
pluricelulares causadores de infeções no organismo3. As principais vantagens destas substâncias 
bioativas são a eficácia e a rapidez com que atuam em doses muito baixas no organismo, quer por 
administração oral quer por administração intracorporal, sendo excretadas após um curto período 
de tempo de residência (Kemper, 2008; Thiele-Bruhn, 2003). Como maior desvantagem pode-se 
destacar a incompleta metabolização destes compostos no organismo o que está associado a uma 
elevada excreção (Kemper, 2008). 

Estes analitos começaram a merecer especial atenção em meados de 1800, como demonstrado na 
Figura 1. No entanto, compostos primários destas substâncias eram anteriormente utilizados para 
tratar pequenos ferimentos em determinadas tribos América Central (Cook et al., 1989). 

Em 1890 foi produzida a primeira medicação por Rudolf Emmerich e Oscar Low (Aminov et al., 
2010; Cook et al., 1989). Mais tarde, Fleming, Domagk, Waksman, Conover e Beecham deram 
também o seu contributo na descoberta dos antibióticos (Tabela AI 1, Anexo I), sendo de destacar 
os estudos realizados por Fleming sobre a ação da Penicillium notatum sobre as colónias de 
bactérias e o contributo de Conover e Beecham no estudo dos efeitos da tetraciclina e da 
amoxicilina, respetivamente (Aminov et al., 2010; Cook et al., 1989). Estes principais marcos 
históricos encontram-se ilustrados na Figura 1. Posteriormente aos anos 80, muitos outros 
antibióticos têm sido isolados e identificados, no entanto, a grande dificuldade resume-se a 
encontrar compostos que não sejam tóxicos para os seres humanos (Aminov et al., 2010; Cook et 
al., 1989). 

 

 

                                                
3http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/994333 (acedido em 8/11/2016) 
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Contudo, hoje em dia existe um vasto leque de antibióticos, sendo a classificação dos mesmos 
efetuada com base na sua estrutura química, no seu mecanismo e espectro de ação ou na via de 
administração (Peysson e Vulliet, 2013). 

Na Tabela 1 estão apresentadas as principais classes de antibióticos usando como critério de 
classificação a estrutura química. Nesta tabela são também apresentados os valores de massa 
molar, logaritmo do coeficiente de partição octanol-água (log kow) e constante de dissociação ácida 
(pKa) dos antibióticos4,5 (Bbosa et al., 2014; Brooks et al., 2001; Chu e Fernandes, 1989; Falagas 
e Kasiakou, 2005; Gómez-Caro et al., 2011; Homem e Santos, 2011;Papp-Wallace et al., 2011; 
Picó e Andreu, 2007; Rahim et al., 2011; Reeves, 2011; Spízek et al., 2004; Thiele-Bruhn, 2003; 
Tillotson, 1996; WHOCC, 2013). 

 

 

                                                
4http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/994333 (acedido em 19/11/2016) 
5http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3250 (acedido em 19/11/2016) 

Figura 1 - Evolução histórica na procura de antibióticos 
(adaptado de Aminov et al. (2010) e Cook et al. (1989)) 

Tabela 1 - Propriedades físico-químicas das principais classes de antibióticos 

Classe Massa molar 
(g/mol) log kow pKas Estrutura 

Aminoglicosídeos 332,4 – 615,6 -8,1 – 
-0,8 6,9; 8,5 

Os aminoglicosídeos consistem em dois ou mais 
grupos de amino açucares unidos a um anel central 

de hexose por uma ligação glicosídea. 

β-lactâmicos 334,4 – 470,3 0,9 – 2,9 2,7 
 

As penicilinas são compostas por uma anel de 
tiazolidina unido a 4 amidas cíclicas, um anel β-

lactâmico, um carboxilo livre e um ou mais grupos 
amino. 



Estudo da mobilidade de antibióticos – do solo aos vegetais: preocupação de saúde humana 

Penêda, Paula                                                                                                                                    7 

 

Os parâmetros pKa e log kow são muito importantes para compreender a distribuição dos 
antibióticos no ambiente (Gothwal e Shashidhar, 2015). Mas existem outros parâmetros que 
permitem fazer previsões em relação ao equilíbrio hidrofóbico/lipofílico e o carácter hidrofílico 
de um determinado composto, sendo de destacar, além do kow, os coeficientes de partição kd e koc 

(Molyneux, 2014). 

Tabela 1 - Propriedades físico-químicas das principais classes de antibióticos (cont.) 

Classe Massa molar 
(g/mol) log kow pKas Estrutura 

Derivados de 
Quinoxalina 263,3 -2,2 10 As quinoxalinas possuem um anel de benzeno ligado 

a um anel de pirazina. 

Glicopeptídeos 1450,7  5,0 
São compostos por um glicosilado cíclico ou por um 
peptídeo policíclico. Consistem em associações de 

açúcares e aminoácidos. 

Imidazóis 171,5 – 315,3 -0,02 – 
3,9 2,4 

 
Os imidazóis possuem um imidazólico livre unido a 

outros anéis aromáticos por ligações C-N. 

Macrolídeos 687,9 – 916,1 0,45 – 
15,0 7,7; 8,9  

Os macrolídeos são caraterizados por uma longa 
cadeia lactona macrocíclica, composta geralmente 
por 12, 14 ou 16 membros, ligados a um ou mais 

açucares. 

Poliéteres 670,9 – 751,0 5,4 – 8,5 6,4 Os poliéteres caraterizam-se pela presença de uma 
estrutura polietérica. 

Polipeptídeos 499,6 – 1038,0 -1,0 – 3,2 n.e. Os polipeptídios possuem uma estrutura 
polipeptídica, em geral, de natureza cíclica. 

Quinolonas 331,4 0,3 6,1; 8,6 
 

As quinolonas são caraterizadas por um núcleo 
quinolino substituído nas posições 1, 5, 6, 7 e 8. 

As fluoroquinolonas possuem um C6 fluorino ligado 
ao anel (substitui R4). 

Sulfonamidas 172,2 – 300,3 -0,1 – 1,7 2; 3; 4,5; 10,6  
As sulfonamidas possuem um grupo funcional 

sulfonil ligado a um grupo amina. 

Tetraciclinas 444,5-527,6 -1,3 – 0,1 3,3;7,7;9,3 

 
As tetraciclinas são representadas por núcleos 
lineares de carboxamidas naftacenos fundidos, 

podendo conter 4, 6 anéis. 
(1) n.e. – não encontrado 
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O coeficiente de partição octanol-água, kow, altera consideravelmente o seu valor para valores de 
pH próximos do valor da constante de dissociação ácida, pKa, do antibiótico (para qualquer um 
deles, já que o antibiótico pode ter mais do que um valor de pKa) (Vaes et al., 2000). Isto deve-se 
à existência do antibiótico na sua forma neutra ou carregada consoante o pH do meio. O valor do 
coeficiente kow é obtido através do quociente representado na equação 1, onde Co é a concentração 
do composto na fase octanol (µg/L) e Cw a concentração do composto na fase aquosa (µg/L), sendo 
que a fase de octanol é um indicativo de hidrofobicidade. Desta forma, compostos com kow>1 são 
considerados compostos hidrofóbicos,  e compostos com kow<1 são considerados compostos 
hidrofílicos (Molyneux, 2014). 

!"# = 	 &'&(						(equação 1) 

O coeficiente de distribuição, kd, é dado pelo quociente representado na equação 2, sendo Cs a 
concentração do composto na fase sólida (µg/kg) e Cw a concentração do composto na fase aquosa 
(µg/L), e engloba dois mecanismos de sorção: a absorção e a adsorção (Teddy, 2014).  

!) = 	 &*&(							(equação 2) 
O coeficiente de partição de carbono orgânico-água, koc, é obtido pela equação 3, sendo que Coc 

representa a concentração do composto no carbono orgânico µg/kgoc, e apresenta uma estimativa 
do comportamento de sorção independentemente da permuta iónica, ligações por pontes de 
hidrogénio e polaridade dos grupos funcionais dos compostos (Teddy, 2014). 

!"+ = 	 &',&(
							(equação 3) 

Analisando estes 3 parâmetros é possível prever o comportamento dos antibióticos nos diversos 
compartimentos do ambiente, isto é, se têm maior afinidade para a componente sólida, o solo, ou 
para a componente líquida, a água. Quando a afinidade para a componente sólida é mais elevada, 
estes compostos chegam por processos de advecção, difusão, entre outros, aos vegetais, podendo 
acarretar graves problemas de saúde pública (Swartjes, 2011).  

Segundo Swartjes (2011) os contaminantes polares (log kow<1) e não voláteis têm maior potencial 
de acumulação no solo, para além de que a concentração destes compostos nas folhas dos vegetais 
pode ser várias centenas de vezes mais alta do que no solo. 

No entanto, para a maioria dos contaminantes, a acumulação em espécies vegetais é muito baixa, 
isto porque os contaminantes hidrofóbicos (log kow>1) são principalmente transportados para as 
folhas por partículas de solo ou pelo ar. Tratando-se de contaminantes voláteis apresentam um 
baixo potencial para se acumularem e têm tendência para proliferar rapidamente pelo atmosfera 
(Swartjes, 2011). 

O solo é assim uma matriz complexa, para além do anteriormente referido, no solo os efeitos 
tóxicos dos contaminantes podem ser atenuados pela capacidade de tamponamento do mesmo, 
“mascarando” a toxicidade e os riscos a eles associados. Mas existe uma outra preocupação, pois 
a acumulação dos antibióticos no solo torna-se fácil, uma vez que existe pouca mobilidade, ou 
seja, as exposições são prolongadas e podem causar um aumento de efeitos tóxicos dos compostos 
em causa (Knapp et al., 2005). 
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Importa então perceber como é que estes compostos podem chegar ao solo e às águas, bem como 
os perigos que acarretam para a saúde pública, temática que será abordada no capítulo seguinte. 

2.2.2 Antibióticos e preocupações de saúde humana 

Desde 1950, os antibióticos têm sido compostos amplamente utilizados na agricultura, bem como 
na pecuária. No caso da pecuária estes analitos são úteis na estimulação do crescimento e na 
redução do risco de surto de doença em diversas espécies animais (Boscher et al., 2010; Dolliver 
et al., 2007). 

Atualmente, as principais preocupações com o uso de antibióticos na atividade agrícola centram-
se em 3 pontos fulcrais: a presença destes compostos nos produtos alimentares de origem animal; 
o desenvolvimento e a propagação de bactérias resistentes a antibióticos e o transporte de solos 
contendo estrumes contaminados com antibióticos para ambientes aquáticos (Inclair et al., 2006). 
Os riscos para a saúde pública relacionados com a utilização de agentes antimicrobianos na 
agricultura e aquicultura envolvem também outros problemas, destacando-se o agravamento do 
risco de desenvolvimento de alergias em indivíduos com hipersensibilidade (Gustafson e Bowen, 
1997). 

Uma nova situação de alerta emergente diz respeito à preocupação crescente de que os antibióticos 
podem contaminar culturas alimentares (nomeadamente vegetais), podendo colocar em risco a 
saúde humana (K Kumar et al., 2005). Ou seja, o ser humano ingere vegetais que durante o seu 
metabolismo absorveram bactérias possuidoras de genes resistentes a antibióticos devido ao 
contato intensivo com o solo altamente contaminado. Estes vegetais ao entrarem no organismo 
humano aumentam a possibilidade de aparecimento de genes de resistência, podendo, 
consequentemente, diminuir a ação dos antibióticos e contribuir para o desenvolvimento de 
infeções incuráveis (Jechalke et al., 2014). 

A Figura 2 apresenta a distribuição dos antibióticos no ambiente, evidenciando as diferentes vias 
de contaminação e a forma como estes compostos podem afetar diretamente o ser humano. Como 
se pode constatar por análise desta figura, os antibióticos podem contaminar os vegetais através 
de diversas vias: solo contaminado, água subterrânea contaminada ou até mesmo água superficial 
contaminada. Estes vegetais são depois ingeridos pelos animais que através das cadeias tróficas, 
podem ser ingeridos pelo ser humano. Ou então, por uma outra via, isto é, por ingestão humana de 
vegetais não cozinhados, tais como, alface, tomate, cenoura, pepino, entre outros,  contudo, uma 
vez que os antibióticos se degradam a elevadas temperaturas, a opção por vegetais cozinhados 
diminuiria o nível de risco para a saúde humana (Tasho e Cho, 2016). Ou seja, o uso excessivo de 
antibióticos em animais resulta na presença destes compostos em produtos finais para consumo 
humano, incluindo carne, peixe, leite e ovos (Inclair et al., 2006).  
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Os antibióticos podem, no entanto, chegar ao solo por outras vias que não a sua utilização direta 
na pecuária – medicina veterinária - ou por aplicação de estrumes para a fertilização de solos para 
agricultura. Assim destacam-se a eliminação de resíduos em aterros, a deposição de lamas de 
depuração de ETAR’s ou a descarga de efluentes industriais e domésticos contaminados 
(tratamento ineficaz) resultado da metabolização incompleta dos antibióticos utilizados em 
medicina humana (Szewzyk e Feuerpfeil, 2000). 

Contudo, importa perceber que tipos de mecanismos podem estar associados ao transporte de 
partículas ou águas contaminadas até aos vegetais.  

Os antibióticos podem estar presentes nos vegetais através de diversos mecanismos, tais como: a 
captação de água contida nos interstícios do solo, a difusão destes contaminantes do solo para o ar 
ou vice-versa, a deposição de partículas transportadas pelo ar, a advecção, as trocas gasosas ou a 
aplicação direta destes contaminantes nos vegetais (Swartjes, 2011). 

Estes mecanismos variam de acordo com a espécie vegetal (Figura 3). Em termos de águas ou 
solos contaminados, os mecanismos de contaminação mais comuns são a difusão e a advecção. A 
atmosfera também pode ser contaminada com estes compostos (embora seja pouco comum), por 
movimentação de material particulado ou través de trocas gasosas entre espécies vegetais 
contaminadas (Swartjes, 2011). 

 

Figura 2 - Vias de contaminação por antibióticos no ambiente 
(adaptado de Tasho e Cho (2016)) 
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A advecção consiste no transporte dos contaminantes por intermédio de um fluxo de água e pode 
ser descrita de acordo com a Lei de Fick, adaptada para o fluxo de um fluído em meios porosos, 
apresentada na seguinte equação (Jaiswal, 2011): 

)&
)- = 	−/0.

)&
)2 (equação 4) 

Este fenómeno de transporte depende da velocidade de percolação (Vx) e é função da concentração 
do soluto (C, mol/L). 

Já o fenómeno de difusão pode ser descrito pela 1ª Lei de Fick de acordo com a seguinte equação: 

3 = 	−4. )&)2	(equação 5) 

O fenómeno de difusão é, tal como a advecção, função da concentração do soluto (C) e varia 
consoante o coeficiente de difusão (D, m2/s). Em termos de processo, a difusão dos contaminantes 
ocorre das mais altas concentrações para zonas de concentração menor (Jaiswal, 2011). 

A grande questão é que a acumulação de antibióticos em culturas vegetais potencia problemas de 
saúde no ser humano, porque estas culturas podem absorver antibióticos ou os seus metabolitos de 
solos poluídos ou modificados pela adição de estrume (Dolliver et al., 2007; Grote et al., 2007; 
Kong et al., 2007; K Kumar et al., 2005; Kuldip Kumar et al., 2005; Migliore et al., 1996; C. Wu 
et al., 2010). Geralmente, a absorção e os efeitos dos antibióticos sobre as plantas variam 
consideravelmente, dependendo do tipo de antibiótico e das espécies vegetais (Dolliver et al., 
2007; Kuldip Kumar et al., 2005; Migliore et al., 1996). Alguns antibióticos, como por exemplo, 

 
Figura 3 - Processos de transporte nos vegetais 

(adaptado de  Swartjes (2011)) 
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a tilosina, devido ao seu grande peso molecular,  não são absorvidos por algumas espécies vegetais, 
tais como, milho, cebola verde e repolho (Kuldip Kumar et al., 2005). 

No entanto, e embora exista um valor máximo de resíduos para antibióticos em produtos de base 
animal, não existe este limite para vegetais (Du e Liu, 2012). 

Consequentemente a European Medicines Agency (EMEA) desenvolveu um estudo onde está 
patente a avaliação do risco potencial das concentrações de antibióticos no ambiente. Segundo os 
estudos efetuados, para concentrações de antibióticos inferiores a 10 mg/kg no solo, 10 mg/kg no 
estrume, 1 mg/kg na água superficial e 0,1 mg/kg na água subterrânea será necessária uma 
avaliação de risco de nível I. Caso as concentrações sejam superiores às apresentadas optar-se-á 
por uma avaliação de risco de nível II (classe de alto risco) (N. Wang et al., 2014). 

Esta avaliação foca-se nos efeitos potenciais sobre o ser humano, responsável pela deposição direta 
ou indireta dos antibióticos nos solos. Por este motivo, no seguinte capítulo será feita uma análise 
dos principais países consumidores destes compostos, bem como das principais classes de 
antibióticos ingeridas nas referidas regiões. 

2.2.3 Consumo de antibióticos e concentrações no ambiente 

Com o crescente aumento populacional aliado à crescente proliferação de doenças, o consumo de 
antibióticos à escala global tem também aumentado. De realçar que a nível mundial o consumo 
anual de antibióticos ronda as 100 000 a 200 000 toneladas por ano (Kümmerer, 2003). 

Atualmente, os países em que o consumo de antibióticos é mais elevado são: China, EUA, Brasil, 
Alemanha, Índia, Espanha, Rússia, México, França e Canadá, como se encontra demonstrado na 
Figura 4 (Van Boeckel et al., 2015), sendo que os β-lactâmicos, os macrolídeos e as tetraciclinas 
encontram-se entre as principais classes de antibióticos utilizadas (Schwabe, 2001; Thiele-Bruhn, 
2003).  

 

 

Figura 4 - Consumo de antibióticos nos 10 países mais significativos 2010-2030 (projeção) 
(adaptado de Van Boeckel et al. (2015)) 
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Se o crescimento populacional mantiver uma progressão linear, no ano de 2030, em países como 
a China, supõe-se que o consumo de antibióticos deverá ser superior ao dobro registado no ano de 
2010, como ilustrado na Figura 4. 

Estima-se que entre os anos de 2000 e 2010, o consumo mundial de antibióticos aumentou cerca 
de 36%, de 54 000 milhões para 74 000 milhões. É de destacar que países como o Brasil, a Rússia, 
a Índia, a China e a África do Sul foram responsáveis por 76% desse aumento (Van Boeckel et al., 
2014).  

Em Portugal o consumo é menor do que apresentado para os anteriores 10 países. As classes 
maioritariamente consumidas em medicina humana são os β-lactâmicos, os macrolídeos, as 
lincosamidas e as estreptogramidas (Figura 5)6. 

 

 

 

No entanto, os antibióticos utilizados na medicina humana são apenas uma pequena parte dos 
antibióticos que chegam aos solos e que podem contaminar os vegetais. Uma outra grande 
percentagem destes fármacos no ambiente refere-se aos antibióticos utilizados em medicina 
veterinária. Segundo a European Federation of Animal Health (FEDESA), existe uma relação de 
2:1 entre antibióticos utilizados em medicina humana e medicina veterinária na Europa, e assim 
sendo, a quantidade de antibióticos libertados no ambiente da União Europeia (UE) corresponde a 
aproximadamente 15 000 toneladas por ano (Bjerrum, 2004; Patrick et al., 2004). 

Na Figura 6, estão representadas as principais classes de antibióticos utilizados em medicina 
veterinária no contexto europeu, sendo de destacar as tetraciclinas, os β-lactâmicos e as 
sulfonamidas. 

                                                
6http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-consumption/esac-
net-database/Pages/consumption-rates-by-country.aspx (acedido em 25/11/2016) 
7http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial-resistance-and-consumption/antimicrobial-consumption/esac-
net-database/Pages/consumption-rates-by-country.aspx (acedido em 25/11/2016) 

Figura 5 - Consumo de antibióticos em Portugal por classe no ano de 2015 
(adaptado de ECDPC7) 
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Em termos de antibióticos no ambiente já foram detetadas concentrações de antibióticos no 
ambiente, nomeadamente em águas residuais e superficiais (Carvalho e Santos, 2016), nos solos 
(Thiele-Bruhn, 2003), como apresentado na Tabela 3 (capítulo do Estado da Arte), e mais 
recentemente nos vegetais, como apresentado na Tabela 2 (capítulo do Estado da Arte). 

2.3 Métodos Analíticos 

2.3.1 Métodos Instrumentais 

Atualmente, a cromatografia líquida é muito utilizada para análise de amostras ambientais, sendo 
a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) a mais recorrente (Petrovic et al., 2010). Em 
HPLC a separação processa-se por meio de um mecanismo de interação seletiva entre as moléculas 
do soluto (a amostra) e duas fases, a fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária refere-se 
à coluna cromatográfica e a fase móvel é o solvente que flui continuamente através do sistema, 
eluindo os compostos da amostra injetada na coluna. As substâncias presentes na amostra, devido 
às suas distintas estruturas moleculares e grupos funcionais, apresentam afinidades com as fases 
móvel e estacionária e por conseguinte as suas velocidades de migração serão igualmente distintas, 
permitindo o desenvolvimento da separação cromatográfica. Pode-se então concluir que a 
substância com maior «afinidade» com a coluna é aquela que elui por último e, por oposição, a 
substância que elui em primeiro lugar será a de menor afinidade com o enchimento (fase 
estacionária) (Chust, 1990). 

Um sistema HPLC é composto por um reservatório que contém a fase móvel; uma bomba de alta 
pressão (sistema de distribuição de solvente); um injetor (que introduz a amostra no fluxo de fase 
móvel que flui continuamente na coluna de HPLC); uma coluna (fase estacionária); um detetor 

Figura 6 - Consumo de antibióticos para medicina veterinária na Europa no ano de 2014 
(adaptado de EMA (2012)) 
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(dos compostos separados), além de tubagem de alta pressão e acessórios (utilizados para interligar 
os diversos componentes mencionados)8.  

A esquematização deste funcionamento encontra-se ilustrada na Figura 7. 

 

 

 

Note-se que a maioria das amostras contêm componentes incolores que requerem algum tipo de 
detetor para os localizar nas frações recolhidas, não sendo detetáveis a “olho nu”10. A deteção é 
feita com recurso a detetores que se encontram ligados à estação de recolha de dados (computador), 
o qual regista o sinal elétrico necessário para gerar um cromatograma (resposta em função do 
tempo). Assim torna-se possível identificar e quantificar a concentração dos constituintes da 
amostra11.  

Os dois tipos de detetores mais utilizados são o DAD e o MS (Lindholm, 2004). O DAD é 
frequentemente utilizado no controlo da produção de antibióticos onde é necessário que ocorra 
uma rápida triagem e identificação dos compostos desconhecidos (Lindholm, 2004). 

O DAD possui a capacidade de permitir escolher o melhor comprimento de onda para a análise 
dos compostos em questão, resultando numa rápida aquisição de dados (Lindholm, 2004). 
Algumas características podem variar num DAD, incluindo a resolução, a gama de comprimentos 
de onda, o NIR (Near InfRed), a estabilidade da linha de base e a integração do pico12. Contudo, 
este detetor não apresenta erros mecânicos nem oscilações com o tempo durante as medições 
(Lindholm, 2004), em oposição aos detetores UV.  

                                                
8http://www.waters.com/waters/pt_PT/How-Does-High-Performance-Liquid-Chromatography-
Work%253F/nav.htm?cid=10049055&locale=pt_PT (acedido em 9/11/2016) 
9http://www.waters.com/waters/pt_PT/How-Does-High-Performance-Liquid-Chromatography-
Work%253F/nav.htm?cid=10049055&locale=pt_PT (acedido em 9/11/2016) 
10http://www.waters.com/waters/pt_PT/How-Does-High-Performance-Liquid-Chromatography-
Work%253F/nav.htm?cid=10049055&locale=pt_PT (acedido em 9/11/2016) 
11http://www.waters.com/waters/pt_PT/How-Does-High-Performance-Liquid-Chromatography-
Work%253F/nav.htm?cid=10049055&locale=pt_PT (acedido em 9/11/2016) 
12http://www.biocompare.com/Lab-Equipment/11699-Diode-Array-HPLC-Detectors/ (acedido em 2/10/2016) 

Figura 7 - Sistema representativo do funcionamento em HPLC 
(adaptado de Waters9) 
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2.3.2 Métodos de Extração 

Os métodos extrativos podem ocorrer por fase líquida (p.e. LLE, Liquid-Liquid Extraction) ou por 
fase sólida (p.e. Solid Phase Extraction (SPE)). Um método extrativo em fase sólida que se tornou 
muito popular designa-se por técnica QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and 
Safe) e foi desenvolvido para facilitar a avaliação rápida de grande número de amostras13,14. O 
método QuEChERS foi descoberto e publicado por Anastassiades et al (2003) e tem como 
principais vantagens ser rápido, fácil, económico, efetivo, robusto e seguro, tal como o nome 
descreve (Osmar D. Prestes et al., 2009).  

Uma das etapas mais relevantes neste método prende-se com a escolha do solvente a utilizar, pois 
este deve abranger o espetro de análise desejado, isto é, quer compostos polares quer compostos 
apolares (Anastassiades et al., 2003). Um outro aspeto a considerar na escolha do solvente de 
extração é o seu pH, uma vez que os pKa dos compostos podem revelar ou não uma afinidade para 
o solvente em causa, logo este passo deve ser criteriosamente analisado (Vera et al., 2013). Após 
a fase de adição do solvente segue-se a fase de adição de sais (MgSO4 ou Na2SO4 e NaCl) para 
induzir a fase de extração - QuEChERS I (Anastassiades et al., 2003). O sal NaCl associado com 
o MgSO4 ou Na2SO4, têm capacidade para se ligar a grandes quantidades de água, reduzindo 
significativamente a quantidade de água, o que provoca a partição dos analitos (Vera et al., 2013). 
Segue-se a adição combinada de MgSO4 ou Na2SO4, PSA e C18 - QuEChERS II. O MgSO4 ou 
Na2SO4 permite remover a água residual (Anastassiades et al., 2003), o PSA (poliamina primária 
e secundária) permite eliminar os ácidos gordos e outros compostos polares da amostra (Osmar D. 
Prestes et al., 2009) e o C18 funciona como adsorvente, permitindo remover os compostos apolares 
(Caldas et al., 2011). A vantagem de utilizar o Na2SO4 em detrimento do MgSO4 é a maior 
capacidade deste sal para complexar moléculas de água (razão de 10:1 para Na2SO4 e 7:1 para o 
MgSO4, moléculas de água complexadas) (Osmar Damian Prestes et al., 2011). 

A grande desvantagem deste método prende-se com a formação de aglomerados de sal que podem 
comprometer a extração dos analitos de interesse (UCT, 2011). Com o intuito de ultrapassar esta 
limitação, durante a adição do conteúdo de cada QuEChERS à amostra é necessário agitar o tubo 
de falcon recorrendo a um vórtex, a fim de garantir que se obtêm as melhores percentagens de 
recuperação possíveis (Bragança et al., 2012; Vera et al., 2013). 

2.4 Procedimentos de pesquisa bibliográfica 

Para construir Tabela 2 (capítulo do Estado da Arte) e a Tabela 3 (capítulo do Estado da Arte), que 
ilustram a relação entre os principais métodos utilizados e os principais resultados obtidos por 
diferentes autores no estudo da extração de antibióticos de matrizes de solo e vegetais, foi 
necessário efetuar uma pesquisa direcionada para a questão de investigação. 

                                                
13http://www.waters.com/waters/pt_PT/QuEChERS-Dispersive-Solid-Phase-
Extraction/nav.htm?cid=10072671&locale=pt_PT(acedido em 9/11/2016) 
14https://waters.com/waters/en_US/SPE-Method-Development/nav.htm?cid=10083845 (acedido em 9/11/2016) 
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Por este motivo recorreu-se a 4 bases de dados cientificamente reconhecidas – Scopus, 
ScienceDirect, WebScience e PubMed – a fim de mapear os principais artigos sobre o tema, com 
o intuito de estabelecer uma metodologia apropriada para dar resposta ao problema da dissertação. 

Definiram-se conjuntos de 3 palavras-chave (antibiotics-vegetables-soil) para recolher o maior 
número de artigos de especial interesse. Limitou-se a pesquisa em termos de língua (english), 
período de tempo (2010 a 2017) e tipo de documento (article, article in press, review, journal and 
reference work). Para a base de dados PubMed, mais focada para a saúde, efetuou-se um ajuste 
das palavras-chave, centrado a pesquisa nos analitos em estudo (metronidazole or 
sulfamethoxazole or trimethoprim). 

Concluída a análise obteve-se a Tabela AI 2 do Anexo I, a qual resume a pesquisa bibliográfica 
por critérios de inclusão. Seguidamente procedeu-se à definição dos artigos de interesse (critérios 
de inclusão), de acordo com o apresentado na Figura 8 (adaptada e modificada de Prisma15). 

 

 

 

 

Os artigos incluídos no estudo foram aqueles que apresentaram um método de extração e de análise 
de antibióticos explícitos, bem como uma descrição da metodologia efetuada e dos resultados 
obtidos. Foram selecionados, desta forma, métodos de extração de antibióticos quer de matrizes 
de vegetais, quer de matrizes de solos onde existe cultivo significativo destas espécies. Os artigos 
selecionados de acordo com a metodologia atrás referida encontram-se analisados e discutidos no 
capítulo seguinte - Estado da Arte – e apresentados na Tabela 2 e na Tabela 3, como já referido 
anteriormente. 

                                                
15http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram.aspx (acedido em 12/11/2016) 

Figura 8 - Diagrama de pesquisa bibliográfica 
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2.5 Estado da Arte 

Neste capítulo será apresentada uma breve revisão de alguns estudos efetuados para extrair várias 
classes de antibióticos de diferentes matrizes: solo, lamas de depuração e vegetais. 

Na Tabela 2 a matriz em análise são os vegetais, principal elemento em estudo nesta dissertação. 
Nos diferentes estudos foram analisados alimentos como a alface, a cenoura, o pepino, o tomate, 
o aipo, o repolho, a couve, o rabanete, o feijão, o pimento, o espinafre, a beringela ou até mesmo 
misturas de vegetais. 

Na Tabela 3 é feita uma análise semelhante mas para outras três matrizes: solo, estrume e lamas 
de depuração. Considerou-se relevante o seguinte levantamento tendo em conta que existe contato 
direto entre estas referidas matrizes e os vegetais, uma vez que é uma das principais vias de entrada 
dos antibióticos nestes alimentos. Note-se que alguns dos estudos apresentados realçam mesmo 
esta estrita relação entre solo/estrume-vegetais ou lamas-vegetais (J. Wang et al., 2016; Xiang et 
al., 2016; Zhang et al., 2016). 

Para analisar os antibióticos nas três matrizes referidas são precisos métodos de análise e de 
extração apropriados. Os métodos de extração mais utilizados são a extração em fase sólida (SPE) 
(Babić et al., 1998), recorrendo, para tal, a adsorventes como C18 (do inglês, Reversed-phase 
Octadecyl), ENV+ (do inglês, Environmental+) e HLB (do inglês, Hydrophilic-Lipophilic 
Balance) (S. C. Kim e Carlson, 2007), e a metodologia QuEChERS (Anastassiades et al., 2003), 
recorrendo a compostos como NaCl, MgSO4, Na2SO4, C18 e PSA. Após feita a extração dos 
antibióticos torna-se necessário analisa-los. A análise é normalmente realizada em fase líquida –
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) ou apenas cromatografia líquida (LC). Para a 
deteção dos componentes são utilizados detetores MS ou UV (por exemplo, DAD) (Bash, 2015; 
Dasgupta e Sengupta, 2015; Huang et al., 2013). 

Analisando a Tabela 2 conclui-se que tanto os métodos extrativos como os métodos de 
análise/deteção variam de estudo para estudo. Como tal, de seguida será realizada uma análise 
mais pormenorizada, do estudo mais recente para o mais antigo, dos métodos testados em cada 
caso. 

No estudo realizado por Azanu et al. (2016) sobre a absorção de antibióticos presentes na água de 
irrigação por plantas e vegetais foi utilizado o SPE para extrair os antibióticos de dois vegetais – 
a alface e a cenoura – e o LC-MS para detetar e quantificar estes compostos. Foram obtidas 
recuperações bastante elevadas para ambos os vegetais, 70,8 a 91,8% para a alface e 75,6 a 92,6% 
para a cenoura. 

Comparativamente, Ahmed et al. (2015) analisaram a distribuição e acumulação de tetraciclinas e 
sulfamidas em produtos hortícolas comestíveis, tais como, o pepino, o tomate e a alface. Para a 
extração dos antibióticos utilizaram, tal como no caso anterior, o SPE e para análise e deteção o 
HPLC−MS. Apesar de neste estudo terem utilizado um pré-tratamento antes da etapa de extração, 
as recuperações obtidas são consideravelmente inferiores à do estudo anterior – entre 13 e 94,6%. 
Na referida experiência foi ainda realizada uma análise da distribuição dos antibióticos em dois 
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locais metabólicos dos vegetais – a raiz e as folhas – sendo que as maiores concentrações destes 
compostos foram determinadas para as raízes, o que seria de esperar por haver um contato direto 
e permanente com o solo, principal via de contaminação. 

Segundo Chuang et al. (2015) que testaram a metodologia QuEChERS na extração de produtos 
farmacêuticos em vegetais, analisando o aipo e a alface e, contrariamente aos dois estudos 
referidos anteriormente, o método extrativo adotado foi a metodologia QuEChERS seguida de 
análise e deteção por LC−MS. Esta opção permitiu obter percentagens de recuperação dos analitos 
mais elevadas que nos casos anteriores – 70,1 a 118,6% - o que, numa primeira análise, permite 
concluir que é um método mais eficaz na extração de antibióticos em matrizes vegetais do que o 
método SPE. 

Os estudos realizados por F. Hu et al. (2014) permitiram desenvolver um método QuEChERS 
modificado para a determinação de antibióticos de várias classes em vegetais recorrendo a LC-MS. 
Estes autores analisaram o repolho, o rabanete, o pepino, o feijão e o pimento verde, tendo obtido 
recuperações na ordem dos 49,9 a 99%. Estes resultados são inferiores aos obtidos por Chuang et 
al. (2015), apesar de o método utilizado ser equivalente, o que pode ser justificado pelos diferentes 
tipos de vegetais analisados. 

No estudo realizado por X. Li et al. (2013) sobre a análise da absorção do repolho pakchoi a três 
sulfonamidas colocadas no solo, recorreu-se a um método de extração SPE seguido de análise por 
HPLC – Detetor Fluorimétrico. Obtiveram-se, assim, concentrações de sulfonamidas residuais, 
não tendo sido aplicado, por este motivo o cálculo das percentagens de recuperação dos analitos. 

Nos estudos de X. W. Li et al. (2013) sobre o mapeamento dos resíduos de fluoroquinolonas num 
sistema solo-vegetais numa área de intenso cultivo de hortaliças no norte da China, foi estudada a 
absorção desta classe de antibióticos em vegetais como: a beringela, o espinafre, o pimento, o 
pepino, a coroa margarida e o tomate. Para extraírem os antibióticos dos vegetais estes autores 
recorreram a um método extrativo simplificado seguido de análise e deteção HPLC-MS. 
Obtiveram, assim, percentagens de recuperação entre os 78 e os 105%, para os analitos em estudo, 
valores na ordem dos estudos anteriormente discutidos, apesar da opção por métodos menos 
sofisticados. 

Comparativamente ao estudo realizado por X. Li et al. (2013), os autores Kang et al. (2013) 
reportaram a absorção de antibióticos por culturas de vegetais em solos fertilizados com estrume. 
Utilizaram um método de extração simplificado, seguido de análise por um sistema ELISA (do 
inglês, Enzyme-Linked ImmunSorbent Assay). No entanto, as concentrações dos antibióticos nos 
tecidos vegetais foram inferiores ao LOQ determinado, logo não foi possível quantificar a 
percentagem de recuperação dos analitos. 

No estudo desenvolvido por X. Hu et al. (2010) sobre a ocorrência e as principais fontes de 
antibióticos de uso veterinário em estrume, solo, vegetais e água subterrânea das bases orgânicas 
de vegetais no norte da China, e contrariamente aos apresentados anteriormente, não foram 
analisadas apenas as concentrações dos antibióticos, como foi feita uma análise sazonal da 
distribuição destes compostos no solo e a sua absorção pelos vegetais. Constatou-se que as 
concentrações destes compostos são maiores no inverno do que no verão em consequência da 
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maior proliferação de doenças. Para fazer esta análise recorreu-se a um método de extração 
simplificado seguido de análise por LC-MS. Este estudo é, por si só, um dos pontos de partida para 
a análise dos riscos ecológicos associados aos antibióticos e os potenciais riscos de ingestão dos 
mesmos pelos seres humanos. 

A mesma variação de métodos de extração/análise bem como de resultados se pode comprovar em 
matrizes como o solo, estrume e lamas de depuração, tal como descrito na Tabela 3. 

Os autores Solliec et al. (2016) estudaram o fracionamento dos antibióticos em solos agrícolas e 
águas de drenagem com o intuito de analisar a distribuição e o trajeto destes compostos nos 
referidos meios, muito devido à alteração dos mesmos por adição de estrumes. Para tal efetuaram 
a extração das amostras recorrendo ao método SPE, sendo que procederam inicialmente a um pré-
tratamento das amostras. Para a etapa analítica recorreram a LC e para a deteção dos compostos a 
um detetor HESI-HRMS. Obtiveram, desta forma, percentagens de recuperação entre os 40 e os 
111%. 

Segundo Guo et al. (2016) que desenvolveram um método QuEChERS para a determinação de 
antibióticos veterinários em estrume de suínos por LC-MS, esta é a metodologia que melhor se 
adequa à extração de antibióticos em estrumes. Contudo, apesar da opção por um método diferente 
do testado por Solliec et al. (2016), estes autores obtiveram percentagens de recuperação dos 
antibióticos semelhantes, variando entre 33,7 e 105,65%. 

No estudo realizado por Qian et al. (2016) sobre a ocorrência de antibióticos em estrume da 
província de Zhejiang, China, recorreu-se a extração SPE seguida de análise e deteção LC-MS para 
extrair e quantificar os analitos da matriz em estudo – estrume/solo. Após extraídos os analitos, 
definiram três níveis de risco, baseando-se em estudos anteriores, e determinaram os riscos 
associados a cada um dos antibióticos em estudo. Assim, a enrofloxacina apresentou diferentes 
níveis de risco para as diferentes amostras, sendo o analito que apresentou risco elevado em mais 
amostras. Para alguns casos, a ciprofloxacina, a oxitetraciclina e a clortetraciclina também 
apresentaram risco elevado, contudo em menor percentagem. 

Os autores Xiang et al. (2016) estudaram a ocorrência e avaliaram o risco das tetraciclinas em 
solos de quintas de agricultura biológica numa cidade subtropical no sul da China. Para fazer esta 
análise foi necessário extrair os antibióticos da matriz em estudo utilizando o SPE seguido de 
análise HPLC-MS. Para algumas das amostras, a doxiciclina e clortetraciclina apresentaram 
valores superiores ao efeito ecotóxico (100 µg/kg) estabelecido pela Comissão de Coordenação 
Internacional da Medicina Veterinária, ou seja, com potencial risco para a saúde humana caso estes 
vegetais sejam ingeridos. 

Segundo Zhang et al. (2016) é possível identificar os riscos da existência de resíduos de 
antibióticos veterinários em solos vegetais protegidos após aplicação de diferentes estrumes. 
Assim, para efetuar esta análise foi necessário extraír os antibióticos dos solos recorreram a um 
simples método de extração, seguido de análise LC-MS. Apesar da opção por um método muito 
mais simples, resultaram elevadas percentagens de recuperação para os analitos em estudo, isto é, 
76,8 a 121%, muito semelhantes aos estudos anteriormente apresentados. Este resultado revela a 
adequabilidade do método escolhido ao tipo de matriz em estudo. 
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No estudo realizado por Meersche et al. (2015) foi desenvolvido um método de UHPLC – MS/MS 
para deteção e quantificação de cinco classes de diferentes antibióticos veterinários em dejetos de 
suínos, de forma simultânea. Para tal foi efetuado um pré-tratamento com MeCN e TCA, 
afastando-se claramente do tipo de tratamento efetuado pelos autores atrás referidos. Para a etapa 
de extração foi utilizado um método extrativo simples. Este método é bem mais simples que o 
SPE, muito provavelmente porque neste caso em si o que se pretendia aprofundar era o método 
analítico, tendo-se recorrido a UHPLC-MS/MS. Obteve-se para este estudo percentagens de 
recuperação na ordem dos 94% a 118%, o que revela esta alternativa como viável, uma vez que o 
procedimento mais simples permite obter altas percentagens de recuperação, implicando menos 
custos de processo em comparação com os outros estudos. 

Segundo os estudos realizados por C. Li et al. (2015) sobre a ocorrência de antibióticos em solos 
e estrumes de uma produção de legumes em Pequim, China, foi possível realizar uma avaliação 
de risco para estes compostos nos organismos do solo. Para tal, extraíram os antibióticos das 
matrizes em análise através do SPE, seguida de análise por UPLC-MS. Posto isto, realizaram uma 
avaliação de risco baseada nos quocientes de risco que demonstrou que a oxitetraciclina, a 
clortetraciclina, a norfloxacina, a ciprofloxacina e a enrofloxacina podem representar um risco 
elevado para os organismos do solo. Esses resultados sugerem que os efeitos ecológicos devem 
ser tidos em conta, dado os potenciais riscos para a saúde humana. 

Os estudos realizados por Tang et al. (2015) pretenderam testar os efeitos da aplicação de estrume 
em solos de cultivo de arroz na ocorrência de antibióticos e genes de resistência a antibióticos em 
4 amostras de solo de diferentes locais da China: Jiaxing, Changsha, Yingtan e Nanchang. Estas 
amostras de solo continham duas classes de antibióticos principais, isto é, tetraciclinas e 
sulfonamidas, as quais foram extraídas recorrendo ao método SPE. Mas antes de se efetuar a 
extração foi efetuado um pré-tratamento às quatro amostras de solo, a fim de minimizar 
interferências e garantir a correta remoção dos compostos de interesse. Este pré-tratamento foi, no 
entanto, muito semelhante ao efetuado por Solliec et al. (2016) com diferenças no adsorvente 
utilizado e na fase de condicionamento. Após realizada a extração efetuou-se a análise da amostra 
por cromatografia líquida (LC). Por fim, para se detetar os compostos de interesse utilizou-se um 
detetor MS/MS-ESI. As percentagens de recuperação obtidas oscilaram entre os 58,6% e os 91,2%, 
ligeiramente inferiores às obtidas por Solliec et al. (2016).  

Segundo Dorival-García et al. (2015) é possível adotar métodos diferentes dos autores anteriores 
para a extração dos antibióticos dos solos. Assim, estes autores testaram um tratamento melhorado 
para a determinação de 17 quinolonas fortemente sorbidas no solo recorrendo a um método de 
extração, d-SPE, e de análise, UHPLC. O pré-tratamento realizado antes da extração da amostra 
também foi muito mais simplificado. O método de deteção utilizado foi o MS-ESI. Em termos de 
recuperação os valores variaram entre os 95,3% e os 106,2%, não apresentando diferenças 
significativas para os anteriores estudos mencionados, apesar da opção por métodos de extração e 
análise mais sofisticados. 

Os estudos desenvolvidos por Cerqueira et al. (2014) pretendem demonstrar a adequabilidade do 
método QuEChERS para a extração de compostos farmacêuticos de lamas. Utilizaram, nos seus 
estudos, acetonitrilo acidificado com ácido acético como solvente de extração, adicionando no 
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QuEChERS I MgSO4 e NaCl e no QuEChERS II MgSO4 e PSA a 2 mL de extrato. As percentagens 
de recuperação foram muito variáveis entre os 50% e os 95%, comparativamente mais baixas às 
percentagens obtidas para compostos do mesmo tipo recorrendo a outras técnicas de extração 
como SPE. 

No estudo realizado por X. L. Wu et al. (2014) foi investigada a distribuição de quinolonas em 
solos de quintas de agricultura biológica numa cidade subtropical no sul da China, efetuando 
respetiva avaliação de risco. Extraíram os analitos por SPE e analisaram-nos por HPLC-MS. 
Determinados os resultados realizaram uma avaliação de risco. Contrariamente aos estudos atrás 
mencionados, neste estudo as concentrações dos antibióticos foram inferiores ao valor de efeito 
ecotóxico (100 µg/kg) proposto pela Comissão de Coordenação Internacional da Medicina 
Veterinária. Contudo, a avaliação do risco com base nos quocientes de risco indicou que a 
norfloxacina, a ciprofloxacina e a enrofloxacina representaram principalmente riscos médios a 
baixos para a saúde humana. 

Os autores Awad et al. (2014) monitorizaram a ocorrência e as variações sazonais de antibióticos 
na água, nos sedimentos e no solo perto de uma instalação de compostagem de dejetos suínos na 
Coreia recorrendo ao método de extração, SPE, antes do qual se realizou um pré-tratamento. A 
seguir a esta etapa procedeu-se à análise por HPLC-MS/MS. As recuperações variaram entre 40% 
e 114%, o que se trata de uma gama demasiado alargada e traduz pouca fidelidade dos resultados. 

Segundo Y. Bin Ho et al. (2014) é possível analisar a ocorrência de antibióticos veterinários em 
estrume e em solo agrícola na Malásia recorrendo à extração por SPE, após pré-tratamento da 
amostra. A análise do composto foi efetuada por LC-MS/MS. As recuperações obtidas rondaram 
os 72% e os 121%, como no estudo realizado pelo mesmo autor em 2012 (abaixo descrito), reflexo 
da semelhança de tratamento efetuado.  

A investigação conduzida por Huang et al. (2013) teve como objetivo principal a realização da 
extração simultânea de quatro classes de antibióticos diferentes no solo, lamas e estrume. Como 
tal, a etapa de extração SPE foi precedida de um pré-tratamento. Este procedimento foi muito 
semelhante aos restantes estudos, com pequenas modificações. Na etapa analítica recorreu-se à 
cromatografia líquida (LC). Em termos de recuperação, os valores variaram entre os 52,8% e os 
137,5% dependendo dos antibióticos em causa, o que traduz uma gama de valores muito alargada 
e pouco convincente em termos de aprovação do método utilizado. 

Os autores Chen et al. (2012) reportaram a ocorrência de antibióticos veterinários em estrumes 
suínos na China Oriental. Para extraírem os antibióticos dos estrumes recorreram ao SPE, seguido 
de análise por UPLC-MS. Determinaram as concentrações máximas de 5 antibióticos, tendo 
obtidos os valores de 98,2×103ng/g para a tetraciclina, 354×103ng/g para a oxitetraciclina, 
139,4×103ng/g para a clortetraciclina, 37,2×103ng/g para a doxiciclina e 7,1×103ng/g para a 
sulfadiazina. 

Ainda segundo os estudos de Y. B. Ho et al. (2012) sobre a determinação de antibióticos 
veterinários no estrume e no solo, foi necessário recorrer a uma etapa de extração por SPE 
precedida de um pré-tratamento. Terminada esta etapa deu-se início a análise por cromatografia 
líquida (LC). Como método de deteção recorreu-se ao MS/MS. Obtiveram-se valores de 
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recuperações na ordem de 72% a 121%. Este procedimento é muito semelhante ao realizado por 
Solliec et al. (2016) e Tang et al. (2015), contudo as pequenas alterações introduzidas permitiram 
obter percentagens de recuperação mais elevadas, o que indica que a metodologia é provavelmente 
mais eficiente do que as anteriores.  

Por último, os autores Bragança et al. (2012) recorreram ao método QuEChERS para extrair o 
ibuprofeno e os seus metabolitos do solo. Nesta experiência foram variadas diversas condições em 
cada um dos ensaios efetuados, tais como, a massa de solo (10; 7,5; 5 g), o solvente de extração 
(Acetonitrilo, Acetonitrilo-Metanol em diferentes proporções de volumes, Metanol, n-Hexano-
acetona, Etil acetato e Acetona), o tempo de agitação (1, 2, 3, 4, 5, e 10 minutos) e o conteúdo de 
cada QuEChERS (MgSO4 e CH3COONa; MgSO4 e NaCl; MgSO4, NaCl, NaCit e Na2Cit; variando 
sempre as quantidades de cada componente, como demonstrado na Tabela 3). As recuperações 
obtidas variaram entre 79,5% e 101%, apresentando uma gama de variação baixa e, por isso, 
coerência nos resultados. Estes resultados obtidos decorrem da otimização das condições de 
agitação e da utilização de novos solventes, provavelmente mais eficazes do que os convencionais 
(por exemplo, o ACN/MeOH, com o qual se obteve os melhores resultados de todas as 
experiências efetuadas por estes autores). Foram igualmente testadas condições distintas da 
composição de cada QuEChERS. Contudo, a comparação não pode ser feita num paralelismo total, 
dado que os compostos utilizados são diferentes dos anteriores. Contudo, estes resultados 
transmitem a viabilidade do método em causa. 

A análise realizada anteriormente servirá de base para a escolha da metodologia mais indicada 
para responder à questão de investigação. Os estudos onde se obtiveram melhores resultados serão, 
deste modo, considerados. 
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Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (1) Referências 

China 

TYL; RXT; 
KIT; 
ERI; TILMI; 
TUL; 
VAL; TIA; 
CTC; 
OTC; DC; 
TC; 
CLI; LCM; 
DIF; 
SAR; ENR; 
CIP; 
ENO; NOR; 
SQ; SCZ; 
SMD; SMM; 
SFD; 
SULFA 

NA 
 
 

10 g de vegetais 
Conservação -4 °C 
Homogeneização 
Trituração 
Conservação a 
-20 °C 
Fortificação (0,5; 
5; 50 ng/mL) 

QuEChERS 
 
Solvente extração: 
MeCN/MeOH (85/15, v/v) 
1 g H3Cit·H2O e 
0,5 g Na3Cit·2H2O 
adicionados 
Vórtex 
Conservação -20 °C 
QuEChERS I: 4 g MgSO4 e 
1g NaCl 
Vórtex 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
QuEChERS II: 70 mg PSA 
Vórtex 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
Evaporação em 
corrente de N2 (30 °C) 
Reconstituição em MeOH 
(20/80, v/v) - 0,1% (v/v) 
CH2O2 
Vórtex 
Ultrassons 
Filtração 

LC-MS/MS 
Fase estacionária: 
ColunaZorbax SB-Aqcolumn 
(150 mm x 2,1 mm x 3.5 µm) 
Fase móvel: ACN 
H2O c/ 0,1% (v/v) CH2O2 
 

Repolho:54,4 – 
94,2% 
Rabanete: 49,9 – 
98,4% 
Pepino: 54,8 – 
99,6% 
Feijão riscado: 
50,6 – 99,0% 
Pimento verde: 
56,5 – 98,7% 

r>0,99 (F. Hu et al., 
2014) 

China SFZ; SMZ; 
SULFA 

Repolho Pakchoi 
SFZ; SMZ; 
SULFA – Residual 
(<0,0003) 

Fortificação: 5,0 mg/kg 
SFZ; 
5,0 mg/kg SMZ; 
1,0; 5,0 e 25,0 mg/kg 
SULFA 

SPE 
Adsorvente: LC-SAX e 
LC-18 
Eluição: MeOH 

HPLC – Deteror 
Fluorimétrico 
Fase estacionária: 
ColunaZorbax ODS (250 mm 
x 0,46 mm) 
Fase móvel: ACN c/ 0,5% 
(v/v) CH3COOH 

NA NA (X. Li et al., 
2013) 

Tabela 2 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes vegetais 
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Tabela 2 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (1) Referências 

China CIP; ENR; NOR 

Espinafre 
CIP = 16,3 – 18,9; ENR = 33,5 
– 38,3; NOR = 206,0 – 620,0 
Beringela 
CIP = 12,5; ENR = 21,1;  
NOR = 82,0 – 658,0 
Pimento 
CIP = 32,4 – 39,0; ENR = 33,5 
– 38,3; NOR = 69,6 – 426,1 
Pepino 
CIP = 16,1 – 22,7; ENR = 2,0 – 
18,9; NOR = 24,9 – 341,4 
Coroa Margarida 
CIP = 27,5; ENR = 32,3;  
NOR = 36,2 – 189,9 
Tomate 
CIP = 2,5 – 26,5; ENR = 2,4 – 
23,7; NOR = 18,2 – 376,4 

1 g de vegetais 
Liofilização 
Homogeneização 

 
Solvente extração: 
ACN/HCl (125/1, v/v) 
Ultrassons 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
Repetiu-se 3x  
(c/ solvente de extração 
ACN ácido) 
Extração do material 
lipídico c/ H2(CH2)4CH3 
Evaporação  
em corrente de N2 
Reconstituição  
em MeOH 

HPLC-MS/MS-ESI 
Fase estacionária: 
ColunaXDB-C18  
(4,6 mm x 50 mm x 1,8 
µm) 
Fase móvel: 0,1% (v/v) 
CH2O2 
ACN 

78 – 105% ND (X. W. Li et al., 
2013) 

China 
 

SULFA; SFX; SCP;  
CAP; OTC; TC; 
CTC; LCM; OFL; 
CIP; PEF 

 
Bases orgânicas de vegetais 
SULFA, SFX, SCP,  
CAP, OTC, TC,  
CTC, LCM, OFL,  
PEF = 0,1 – 532 
CIP = ND 
 

1 g de vegetais 
Liofilização 
Homogeneização 
 

MeOH/HCl (50/50, v/v) 
adicionado 
Ultrassons 
Vórtex 
Centrífuga 
Solvente extração: 
C3H6O 
Centrífuga 
Extração com cartuchos 
HLB 
Diluição com MeOH 

 
LC-MS/MS-ESI 
Fase estacionária: 
Coluna ZORBAX C18  
(150 mm x 2,1 mm x 3 
µm) 
Fase móvel: ACN 
0,5% (v/v) CH2O2 

NA ND (X. Hu et al., 
2010) 
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Tabela 2 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (1) Referências 

Coreia CTC; OTC; SDM; 
SMZ; SULFA; TC 

Alface 
Folhas: CTC, OTC e  
TC < 2,5x10-4; SDM,  
SMZ e SULFA < 4x10-3 

Raízes: CTC, OTC e  
TC < 1,4x10-3; SDM,  
SMZ e  
SULFA < 3,5x10-2 

Pepino 
Folhas: CTC, OTC e  
TC < 1x10-3; SDM,  
SMZ e SULFA < 6x10-3 

Raízes: CTC, OTC e  
TC < 1,4x10-3; SDM,  
SMZ e  
SULFA < 1,6x10-2 

Tomate-cereja 
Folhas: CTC, OTC e  
TC < 2,5x10-3; SDM,  
SMZ e  
SULFA <1,8x10-2 

Raízes: CTC, OTC e  
TC <2,x10-3; SDM,  
SMZ e  
SULFA < 4,5x10-2 

500 mg de vegetais 
Lavagem c/ H2O 
Secagem 
Trituração 
Fortificação =5,  
10 e 20 mg/kg 

Solvente extração: 
MeOH/HCl (95/5) 
Vórtex 
Ultrassons 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
Nova extração c/ acetona 
Evaporação em  
corrente de N2 
Reconstituição em 
MeOH/H2O (50/50, v/v) 
Desengorduramento c/ 
hexano (3x) 
Evaporação em  
corrente de N2 
SPE 
Adsorvente: Oasis HLB 
(60 mg) 
Condicionamento: 
MeOH, HCl eH2O 
Lavagem: H2O 
Eluição: MeOH 

HPLC−MS-ESI 
Fase estacionária: Coluna 
YMC-Pack Pro C18 RS  
(150 mm x 2,0 mm x 3 
um) 
Fase móvel: H2O c/  
0,1% (v/v) CH2O2 
ACN c/ 0,1% (v/v) CH2O2 

Alface 
Raízes: 
CTC, OTC, TC,  
SDM, SMZ e  
SULFA = 13- 21,8% 
Pepino 
Raízes: CTC, OTC e  
TC= 75,5 – 55,3%;  
SDM, SMZ e  
SULFA < 94,6% 
Tomate-cereja 
Raízes: CTC, OTC e  
TC= 40,2−55,2%; SDM,  
SMZ e SULFA < 86,8% 

ND (Ahmed et al., 
2015) 
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Tabela 2 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (1) Referências 

EUA 

CBX; CBP;  
LCM; OTC; 
SFZ; SULFA; 
TRIM; TYL 

Aipo 
CBX = 23,4; CBP = 203,4;  
LCM = 76,9; OTC = 206,8;  
SFZ = 39,4; SULFA= 34,3;  
TRIM = 48,9; TYL= 84,9 
Alface 
CBX = 96,8; CBP = 194,6;  
LCM = 111,9; OTC = 233,0; 
SFZ = 57,3; SULFA= 67,1; 
TRIM = 308,8; TYL= 167,5 

500 mg de vegetais 
Conservação  
-85 °C 
Liofilização 
Trituração 
Fortificação (500 
ng/mL) c/ MeOH 
Vórtex 
Evaporação MeOH 

ASE 
ULE 
QuEChERS 
Na2EDTA (150 mg/L) adicionado 
Vórtex 
Solvente extração: ACN; 
ACN/MeOH (85/15, v/v; 75/25, 
v/v; 65/35, v/v; 50/50, v/v) 
Vórtex 
QuEChERS I: 2 g Na2SO4 e  
0,5 g NaCl 
Vórtex 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
QuEChERS II: 12,5 mg C18;  
12,5 mg PSA e  
225 mg Na2SO4 
Vórtex 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 

LC-MS/MS 
Fase estacionária: 
ColunaPhenomenex 
Luna C18  
(150 mm x 4,6 mm x  
3 µm) 
Fase móvel: H2O c/ 
0,3% (v/v) CH2O2 
ACN/MeOH (50/50, 
v/v) c/ 0,3% (v/v) 
CH2O2 

Aipo: 70,1 – 
118,6% 
Alface: 72,3 – 
96,5% 

 
 
r>0,995 
LOD = 0,7 – 8,0 

(Chuang et 
al., 2015) 

EUA 
CTC; MON; 
SMZ; TYL;  
VIG 

Colheita 
CTC; MON; SMZ;  
TYL; VIG < 10 
 

20 g de vegetais 
Lavagem c/ H2O 
desionizada 
Trituração 
Liofilização 

Solvente extração: 10 g Proteose-
peptona, 5 g NaCl, 3,5 g Na2HPO4 
e 1,5 g KH2PO4 num litro de H2O 
desionizada 
Misturador rotativo 
Câmara fria 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
Decantação 
Filtração 

ELISA NA 
0,93<r<1 
LOD = 0,02 – 0,58 
LOQ = 0,12 - 1 

(Kang et al., 
2013) 
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(1) LOD – limit of detection| LOQ – limit of quantitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (1) Referências 

Gana AMX; TC 

Alface 
AMX = 13,7 – 33,6;  
TC = 4,4 – 28,3 
Cenoura 
AMX = 14,3 – 45,2;  
TC = 12,0 – 36,8 

Trituração 
Conservação -18 
°C 
Liofilização 

PLE 
SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (6 
cm3/200 mg) 
Condicionamento: MeOH 
e H2O destilada 
Lavagem: H2O c/ 5% 
(v/v) MeOH 
Eluição: MeOH c/ 1% 
(v/v) CH2O2 
Evaporação dos eluatos c/ 
corrente de azoto 
Recuperação com MeOH 

LC-MS-ESI 
Fase estacionária: Coluna 
Kinetex® Biphenyl 100 Å  
(2,1 mm x 50 mm x 2,6 mm) 
Fase móvel: H2O c/ 0,1% (v/v) 
CH2O2 
MeOH c/ 0,1% (v/v) CH2O2 

 
Alface 
AMX = 70,8 – 86,1%;  
TC = 76 – 91,8% 
Cenoura 
AMX = 75,6 - 91,8%;  
TC = 77,6 - 92,6% 

LOD = 1 
LOQ = 2 

(Azanu et al., 
2016) 
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Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

Bélgica 
CTF; CLTA; CLTB;  
DC; OTC; SFZ;  
TRIM; TYL A 

CTF=ND 
CLTA=ND-48600 
CLTB=ND-40800 
DC=ND-22760 
OTC=ND-2029 
SFZ=ND-2980 
TRIM<LOQ-6 
TYL A=ND-NQ 

2 g solo  
(± 0,1 g de 
estrume) 
 

Método extrativo simples 
Fortificação 
MeCN adicionado + TCA 
(6%) adicionado 
Homogeneização 
Agitação 
Centrifugação 
Evaporação 
Reconstituição 
Agitação em vórtex 
Ultrasonicação 
Filtração 

UHPLC – MS/MS 
Fase estacionária: Coluna 
Kinetex C18  
(100 mm x 2,1 mm x 1,7 µm) 
Fase móvel: H2O:MeCN (95:5, 
v/v) +  
Ácido Fórmico (0,5%, v/v) +  
Formato de Amónio (0,1%, v/v) 
MeCN + Ácido Fórmico (0,1%, 
v/v) 

94 – 118% LOD = 1,1 – 20,2 
LOQ = 3,5 – 67,3 

(Meersche et al., 
2015) 

Brasil 

AMI; AZA; CBP;  
CTD; CTM; DLZ;  
FLP; GFZ; GBA;  
CTZ; LDC; MBZ;  
METRO; MIZ; NSL; 
PDS; PPL; SULFA;  
TEO; TRIM 

AMI=1–250 
AZA=1–250 
CBP=2–250 
CTD=2–250 
CTM=0,5–250 
DLZ=0,5–250 
FLP=0,5–250 
GFZ=5–250 
GBA=10–250 
CTZ=2–250 
LDC=0,5–250 
MBZ=0,5–250 
METRO=0,5–250 
MIZ=2–250 
NSL=0,5–250 
PDS=5–250 
PPL=1–250 
SULFA=2–250 
TEO=10–250 
TRIM=1–250 

10 g de lamas 
 

QuEChERS 
Solvente ACN c/ 
CH3COOH adicionado 
Agitação 
Agitação em vórtex 
QuEChERS I: 4 g MgSO4 + 
1 g NaCl 
Agitação 
Agitação em vórtex 
QuEChERS II: 300 mg 
MgSO4 + 125 mg PSA 
Agitação em vórtex 
Centrifugação 
Recolha sobrenadante 
Filtração 
 

UPLC-MS/MS 
ESI 
Sistema UPLC Acquity Ultra 

50 – 95% 
r2 = 0,98-0,99 
LOD = 0,15 – 0,6 
LOQ = 0,5 – 10 

(Cerqueira et al., 
2014) 

 

Tabela 3 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes de solo/vegetais 
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Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

Canadá 

AMX; TRIM; 
LCM;  
SFX; CFT; TYL;  
PEG; TC; 4-ETC;  
ATC; 4-EATC; 4-
ECTC;  
4-EDC; DC; DEC; 
OTC; MC; CTC;  
SPI; 4-EICT 

TRIM<LOQ-37 
LCM<LOQ 
SFX<LOQ 
TC<LOQ-17 
4-ETC<LOQ-16 
ATC=ND–152 
4-EATC=ND–1020 
OTC<LOQ 
MC=ND 
DEC=ND ou <LOQ 
4-EDC=ND-154 
DC<LOQ-46 
CTC<LOQ-333 
4-ECTC=ND-145 
CTIC=ND-34 
4-EICT=ND-66 

2 g de solo 
2 mL de estrume 
Centrífuga 
Solvente extração: tampão 
McIlvaine (pH=5) c/ EDTA 
(0,1 M) 
Vórtex 
Homogeneização 
Ultrassons 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
Filtração 
C6H8O7 (pH=5) e EDTA (0,1 
M) adicionados 

SPE 
Adsorvente: Strata-X (6 mL/200 
mg) 
Condicionamento: MeOH, H2O e 
tampão McIlvaine 
Lavagem: H2O/MeOH (90/10, 
v/v) 
Eluição: MeOH c/ 0,1% (v/v) 
HCOOH 
Evaporação em corrente de N2 
Reconstituição em H2O 

LC-HESI-HRMS 
Fase estacionária: 
Hypersil GOLD™ C18  
(100 mm x 2,1 mm x 1,9 
µm) 
Fase móvel: H2O c/ 0,1% 
(v/v) HCOOH 
MeOH c/ 0,1% (v/v) 
HCOOH 

40 – 111% 

r2 = 0,961-0,999 
LOD = 1,0 - 7,4 
LOQ = 3,3 – 25 
 

(Solliec et 
al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes de solo/vegetais (cont.) 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Estado da Arte 

 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

China 

CTC; TC; OTC;  
DC; SMD; SMM;  
SQ; SFD; SULFA;  
SCZ; TILMI; KIT;  
ERI; RXT; TYL;  
TUL; ENO; NOR;  
CIP; ENR; DIF; 
SAR; TIA; VAL; 
LCM; CLI 

CTC; TC; OTC;  
DC = ND – 5325 
SMM; SQ; SFD; 
SULFA; SCZ = ND – 
4475 
TILMI; KIT; ERI;  
RXT; TYL; TUL = ND 
– 447 
ENO; NOR; CIP;  
ENR; DIF; SAR = ND 
– 162 
TIA; VAL = ND – 59,2 
LCM; CLI = ND - 10 

1 g de estrume 
Fortificação (100 µL) 
Vórtex 
Conservadas s/ luz 
Solvente extração: 
MeOH/ACN/0,1 M EDTA-
Tampão McIlvaine 
(12,5/37,5/50, v/v/v) 
Vórtex 
Ultrassons 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
(2x) 
 
 
 

QuEChERS 
QuEChERS I: 4 g MgSO4 e 1 g 
NaCl 
Vórtex 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
ACN adicionado 
QuEChERS II: 40 mg PSA e 
20 mg C18 
Vórtex 
Centrífuga 
Recolha do sobrenadante 
Evaporação em corrente de N2 
Reconstituição em Evaporação 
em corrente de N2 (30 °C) 
Reconstituição em ACN/ 
HCOOH (20/80, v/v) 
Filtração 

LC–MS/MS 
Fase estacionária: 
Agilent Eclipse XDB-
C18  
(150 mm x 2,1 mm x 3,5 
µm) 
Fase móvel: ACN 
H2O c/ 0,1 % (v/v) 
HCOOH 

33,7 – 105,65% 
r>0.996 
LOD =0,01–1,86 
LOQ = 0,05–5,91 

(Guo et al., 
2016) 
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Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

China 

SULFA; SFZ; 
SMM;  
SCP; SMZ; 
TRIM;  
TPC; CAP; 
FFC; NOR; 
ENR; OFL;  
CIP; OTC; 
CTC;  
DC; TC 

6,7 - 4091 

1 g de estrume 
Padrão interno ou  
Na2EDTA adicionado 
Solvente extração: 
ACN/Na2EDTA-McIlvaine 
(pH=4, 3/7, v/v) ou 
ACN/Na2EDTA-McIlvaine 
(pH=7, 1/1, v/v) ou ACN:PO4

3-

(pH=3, 1:1, v/v) 
Ultrassons 
Centrífuga 
Recolha de sobrenadante 
(x2 ou x3) 
Evaporação 
Diluição c/ ou sem 
acidificação 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (6 mL/200 
mg) 
Condicionamento: MeOH e H2O (e 
PO4

3-(pH=3)) 
Lavagem: H2O (e MeOH) 
Eluição: MeOH 
Evaporação em corrente de N2 
Reconstituição em MeOH/H2O (1/1, 
v/v) 
Evaporação em corrente de N2 
Recuperação em ACN/C2H3O2NH4 
c/ 0,1% (v/v) HCOOH (2/8, v/v) 
Filtração 

HPLC-MS/MS 
Fase estacionária: 
ColunaLuna C18  
(2,0 mm x 150 mm x 5 
µm) 
Fase móvel: MeOH 
C2H3O2NH4 c/ 0,1% 
(v/v) HCOOH ou H2O 
 

NA ND (Qian et al., 
2016) 

China OTC; TC; CTC;  
DC 0,04 – 184,8 

1 g de solo 
EDTA-PadrãoMcIlvaine 
adicionado (50:50, v/v) 
Vórtex 
Ultrassons 
Centrífuga 
Evaporador 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (3 mL/60 
mg) 
Condicionamento: MeOH e H2O 
ultrapura 
Lavagem: H2O 
Eluição: MeOH 

HPLC-MS/MS 
Fase estacionária: 
Coluna Eclipse XDB-
C18 
 (2,1 mm x 150 mm) 
Fase móvel: H2O c/ 
0,1% (v/v) HCOOH 
ACN c/ 0,1% (v/v) 
HCOOH 

NA ND (Xiang et al., 
2016) 

China 

TC; OTC; CTC;  
DC; SFZ; 
SULFA; SMZ; 
SMM; SCX; 
SDM; SM; SCZ 

0,1 - 8400 0,2 g de solo 
Fortificação (100 µg/Kg) 

Solvente extração: EDTA-NaH2PO4 
c/ ACN/Mg(NO3)2-NH3·H2O  
(3/1, v/v) 
Ultrassons (3x) 
Adsorvente: Oasis HLB 
Condicionamento: MeOH c/  
0,1% (v/v) HCOOH 

LC-MS/MS 
Fase estacionária: 
Coluna Kromasil C18 
(250 mm x 4,6 mm x 5 
µm) 
Fase móvel: H2O c/ 
0,1% (v/v) HCOOH 
MeOH 

76,8 – 121% 
LOD = 0,09 – 3,16 

LOQ = 0,49 – 10,5 
(Zhang et al., 
2016) 
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Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

China 

SMR; SMZ; SFZ;  
SM; SDM; 
SULFA;  
TC; OTC; CTC; 
NOR; CIP; ENR; 
LOM; ERI; RXT 

SMR; SMZ; SFZ;  
SM; SDM;  
SULFA = ND - 13 
TC; OTC;  
CTC = 6,1 - 430 
NOR; CIP; ENR;  
LOM = ND - 649 
ERI; RXT =ND – 5,7 

2 g de solo 
ACN e C6H8O7 adicionados 
Vórtex 
Ultrassons 
Centrífuga 
(x2) 
Concentração 
Diluição 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (6 
mL/ 500 mg) 
Condicionamento: MeOH e 
H2O ultrapura 
Lavagem: H2O 
Eluição: MeOH 

UPLC–MS/MS 
Fase estacionária: 
ACQUITY UPLC BEH 
C18 
 (2,1 mm x 50 mm x 1,7 
µm) 
Fase móvel: H2O c/  
0,1% (v/v) HCOOH 
MeOH 

NA ND (C. Li et al., 
2015) 

China 
 

CTC; OTC; TC; 
SMZ; SMX; SDZ 

CTC=5–80x10-3 
OTC, TC, SMZ, 
SMX,  
SDZ=1-16x10-3 
 

1 g solo; 0,5 g estrume 
Fortificação 
MeOH/Tampão de EDTA-
McIlvaine adicionado 
(1:1, v/v) 
Agitação em vórtex 
Ultrasonicação 
Centrifugação 
Trimetil-13C3 adicionado 
Na2EDTA adicionado 
Simatone  
(padrão interno) adicionado 
Filtração 
pH = 4 
3x 

SPE 
Adsorvente: HLB (60 mg) 
Condicionamento: MeOH e 
H2O ultrapura 
Lavagem: H2O ultrapura 
Eluição: MeOH c/ ácido 
fórmico (0,1%, v/v) 
Concentração 

LC-MS/MS-ESI 
Fase estacionária: 
Zorbax XDB C18  
(2,1 mm x 150 mm x 3,5 
µm) 
Fase móvel: Ácido 
fórmico aquoso  
0,1% (v/v) 
ACN 

58,6 - 74,5%, para 
CTC, OTC e TC 
73,0 - 91,2% para 
SMZ, SMX e SDZ 

LOQ e LOD foram 
determinados 

(Tang et al., 
2015) 
(Luo et al., 
2011) 
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Tabela 3 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes de solo/vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

China NOR; CIP;  
LOM; ENR ND – 42 

1 g de solo 
Solvente extração: 50% 
MgNO3 + 4% NH3 
Vórtex 
Ultrassons 
Centrífuga 
Concentração 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (3 
mL/ 60 mg) 
Condicionamento: MeOH 
e H2O ultrapura 
Lavagem: H2O 
Eluição: ACN 
 
Evaporação em corrente de 
N2 
Recuperação em 0,1% 
(v/v) HCOOH e 0.1% (v/v) 
HCOOH/ACN 

HPLC- MS/MS 
Fase estacionária: 
Coluna Eclipse Plus 
C18  
(2,1 mm × 150 mm x 
5 µm) 
Fase móvel: 
ACN/H2O (10/90, 
v/v) c/ 0,1% (v/v) 
HCOOH 

NA ND (X. L. Wu et 
al., 2014) 

China 

TC; OTC; CTC;  
DC; TC-D6; DEC;  
SFZ; SULFA; SFM;  
SFM-4; SMM; SCX; 
SFDM; SFDM-D6; 
SFT; SCZ;  
SULFA-D4; NOR; 
OFL; CIP; ENR; CIP-
D8; ENR-D5; RXT 

TC; OTC; CTC;  
DC; TC-D6;  
DEC=ND-3262,5 
SFZ; SULFA; SFM;  
SFM-4; SMM; SCX; 
SFDM; SFDM-D6; 
SFT;SCZ; SULFA-
D4=ND-1040 
NOR; OFL;CIP; 
ENR;CIP-D8; 
ENR-D5=ND–7000 
RXT=ND–209,5 

2 g de solo;  
0,2 g lamas; 0,2 g estrume 
Padrão interno adicionado 
Solvente de extração 
EDTA-SPB 
CAN/Mg(NO3)2-NH3·H2O, 
3/1, v/v) adicionado 
Agitação em vórtex 
Ultrasonicação 
Centrifugação 
Recolha do sobrenadante 
Filtração 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (6 
mL/500 mg) 
Condicionamento: MeOH 
Lavagem: H2O ultrapura 
Eluição: MeOH (c/ 0,1% 
(v/v) de ácido fórmico) 

LC – MS/MS 
ESI 
Fase estacionária: 
Coluna Kromasil 
C18 
(5 µm x 250 x 4,6 
mm) 
Fase móvel: H2O  
(c/ 0,1% (v/v) ácido 
fórmico) 
MeOH 

69,3 – 132,7% para 
TC, OTC; CTC,  
DC, TC-D6, DEC 
61,3 – 111% para SFZ, 
SULFA, SFM, SFM-4, 
SMM, SCX, SFDM, 
SFDM-D6, SFT,  
SCZ, SULFA-D4 
52,8 – 94,5% para 
NOR, OFL, CIP,  
ENR, CIP-D8,  
ENR-D5 
66,5 – 137,5% para 
RXT 

LOD = 0,09 – 3,57 
LOQ = 0,49 – 11,90 
0,9983 < R2 < 0,9997 

(Huang et al., 
2013) 
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Tabela 3 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes de solo/vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

China 

TC; OTC; CTC;  
DC; SFZ; SULFA;  
SMZ; NOR; OFL;  
ERI-H2O; RXT;  
CAP; TPC; FFC 

TC < 98,2×103 
OTC < 354×103 
CTC < 139,4×103 
DXC < 37,2×103 
SD < 7,1×103 

 
1 g de solo; 2 g 
alimentos+solo 
Liofilização 
Moagem 
Homogeneização 
Ultrassons 
Centrífuga 
Solvente extração: MeOH: 
EDTA-tampão Mcllvaine 
(pH 4,0, 1:1, v/v) 
Centrífuga 
(3x) 
Evaporação 

SPE 
Adsorvente: SAX-HLB 
Condicionamento: 
MeOH e H2O 
Lavagem: H2O 
Eluição: MeOH c/ 0,1% 
(v/v) HCOOH 
 
Evaporação em corrente 
de azoto 
Padrão interno 
adiconado 

UPLC-MS/MS 
Fase estacionária: 
Coluna UPLC BEH 
C18  
(2,0 mm x 100 mm x 
1,7 µm) 
Fase móvel: H2O c/ 
0,1% (v/v) HCOOH 
MeOH c/ 0,1% (v/v) 
HCOOH 

NA ND (Chen et al., 
2012) 

Coreia TC; CTC; OTC;  
SFM; SULFA; SFO 

TC=20,83–177,64 
CTC=0,07–0,85 
OTC=0,09–0,71 
SFM=ND–1,11 
SULFA=0,50–1,10 
SFO=0,04–0,38 

1 g solo 
Peneiração 
Tampão 
McIlvaine/Hidróxido de 
amónio adicionado 
Na2EDTA (5%) adicionado 
Agitação 
Centrifugação 
Filtração 
pH = 2,74 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB 
(3 mL/60 mg) 
Condicionamento: 
MeOH + H2O 
desionizada 
Lavagem: H2O 
Eluição: MeOH 

HPLC – MS/MS 
Fase estacionária: 
Coluna XTerra MS 
C18  
(2,1 mm x 50 mm x 
2,5 µm) 
Fase móvel: H2O 
(99,9%, v/v) + 
Ácido fórmico 
(0,1%, v/v)	
ACN (99,9%, v/v) + 
Ácido fórmico 
(0,1%, v/v) 
MeOH puro 

62 – 111% para 
TC, CTC e OTC 
40 – 114% para 
SFM, SULFA e 
SFO 
 

LOQ = 0,6 – 2,3 
R2 > 0,99 

(Awad et al., 
2014)(Ok et 
al., 2011)(S. 
C. Kim e 
Carlson, 2007) 
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Tabela 3 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes de solo/vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

Espanha 

PIP; ENO; NO;  
CIP; OFL; ENR;  
DIF; MAR; DAN; 
SAR; CIN; LOM; 
MOX; NAL; 
OXO; FLU; PIR 

MOX=ND–79,5 
MAR=ND–13,9 
OFL=10,7–719,2 
ENR=9,0–674,4 
CIP=152–836 
NOR=ND–131 
PIR=ND–6,1 
CIN=ND–9,60 
OXO=ND–18,4 
FLU=ND–5,8 
NAL=ND–23 

1 g solo 
Agitação em vórtex 
Fortificação 
Agitação em vórtex 
pH=3 
 

d-SPE 
ACN/ácido m-fosfórico (1%, 7/3, 
v/v) adicionado 
QuEChERS I: 3 g NaCl 
Agitação 
Centrifugação 
QuEChERS II: 300 mg PSA+600 
mg MgSO4 
Agitação 
Centrifugação 
Evaporação (corrente de N2) 
Recuperação (formato de amónio/ 
MeOH (1/1, v/v)) 
Centrifugação 

UHPLC 
LC-MS 
ESI 
Fase estacionária: Coluna 
C18 (2,1 mm x 100 mm x 
1,7µm) 
Fase móvel: Formato de 
Amónio eMeOH 
Solução padrão adicionada 
(0,5 µg/mL) 
 

95,3 - 106,2% 
r2 = 0,993-0,999 
LOD = 0,2-0,5 
LOQ = 0,5 a 1,5 

(Dorival-
García et al., 
2015) 

Malásia 

DC; ERI; TYL; 
AMX; NOR; SFZ; 
TRIM; ENR; FLU; 
TILMI 
 

DC=63–728 
ERI<LOQ 
TYL<LOQ–679 
NOR<LOQ–96 
SFZ<LOQ 
TRIM<LOQ–60 
ENR=36–378 
FLU<LOQ–1331 
TILMI<LOQ 
AMX=ND 
 

1 g solo 
Peneiração (2 mm) 
Padrão interno (IS) 
adicionado 
Solvente de extração 
(MeOH/ACN/0,1 M  
EDTA/tampão de 
Mcllvaine  
(pH 4), 30/20/25/25, 
v/v/v/v) adicionado 
Agitação em vórtex 
Ultrasonicação 
Centrifugação 
Recolha do 
sobrenadante 
Filtração 
pH = 2,3 (ajustado c/ 
H3PO4) 

Extracção de ultra-sons + SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (3 cc/60 
mg) 
Condicionamento: MeOH + H2O 
ultrapura 
Lavagem: H2O ultrapura 
Eluição: MeOH 
Secagem a vácuo 
Evaporação (c/ corrente de N2) 
Ácido fórmico (0,1%, v/v) + 
MeOH (25%, v/v) em H2O 
ultrapura adicionado 
Filtração 
 

LC-MS/MS 
Fase estacionária: Coluna 
Xterra MSC18  
(10,0 cm x 2,1 mm x 3,5 
µm) 
Fase móvel: Ácido 
fórmico (0,3%, v/v) +  
Formato de amónio (0,1%, 
v/v) em H2O ultrapura 
ACN/MeOH (1/1, v/v) 
 

72-121% LOD = 0,5 – 3 
LOQ = 2 – 10 

(Y. Bin Ho et 
al., 2014)(Y. 
B. Ho et al., 
2012) 
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Tabela 3 - Métodos para extração e análise de antibióticos em matrizes de solo/vegetais (cont.) 

Local Analitos Concentração (ng/g) Pré-tratamento Método de extração Método de análise Recuperação (%) Parâmetros Analíticos 
(LOD, LOQ, r) (ng/g) (2) Referências 

Malásia 

DC; ENR; ERI; 
FLU; NOR; 
SFZ; TILMI; 
TRIM; TYL 
 

DC=62,6–728,4 
ENR=36,1–377,7 
ERI<LOQ 
FLU<LOQ–1331,4 
NOR<LOQ–95,7 
SFZ<LOQ 
TILMI<LOQ 
TRIM<LOQ–60,1 
TYL<LOQ–678,9 
 

1 g solo 
Peneiração (2 mm) 
Padrão interno adicionado 
Tampão de extração 
(MeOH/ACN/0,1 M de 
EDTA/tampão de 
Mcllvaine (pH 4), 
30/20/25/25, v/v/v/v) 
adicionado 
Agitação em vórtex 
Ultrasonicação 
Centrifugação 
Recolha do sobrenadante 
Filtração 
pH = 2,3 (c/ H3PO4) 

SPE 
Adsorvente: Oasis HLB (3 cc/60 mg) 
Condicionamento: MeOH + H2O ultrapura 
Lavagem: H2O ultrapura 
Eluição: MeOH 
Secagem a vácuo 
Evaporação (c/ corrente de N2) 
Filtração 

LC-MS/MS 
Fase estacionária: 
Coluna Xterra MSC18 
(3,5 µm x 2,1 mm x 
100 mm) 
Fase móvel: Ácido 
fórmico (0,3%, v/v) + 
Formato de amónio 
(0,1%, v/v) em H2O 
ultrapura 
ACN/MeOH (1/1, v/v) 
ESI (30 V; T capilar = 
400 °C; T vaporizador 
= 150 °C) 
 

72 – 121% 
LOD = 0,5 – 3 
LOQ = 2 -10 
 

(Y. B. Ho et 
al., 2012) 

Portugal IIBP; HIBP; 
CIBP 

CIBP=46,1x10-3 
HIBP=ND 
IBP=ND 

10; 7,5; 5 g de solo 
Fortificação 
Agitação em vórtex (1, 2, 
3, 4, 5 e 10) 

QuEChERS 
Solventes: Acetonitrilo; Acetonitrilo- 
MeOH (60/40; 50/50: 40/60, v/v); MeOH; 
n-hexano-acetona; (50/50, v/v); Etil acetato; 
Acetona 
QuEChERS I: 6 g MgSO4 + 1,5 g 
CH3COONa 
QuEChERS II: 4 g MgSO4 + 1 g NaCl 
QuEChERS III: 6 g MgSO4 + 1,5 g NaCl + 
1,5 NaCit + 0,750 g Na2Cit 
QuEChERS IV: 4 g MgSO4 + 1 g NaCl + 1 
NaCit + 0,50 g Na2Cit 
Ultrasonicação 
Centrifugação 
Recolha do sobrenadante 
Evaporação (corrente N2) 
Recuperação em ACN 
Filtração 

LC-FLD 
Fase estacionária: 
Coluna C18  
(4,60 mm x 150 mm x 
5 µm) 
Fase móvel: ACN e 
H2O ultrapura	
 

79,5 – 101% r2 = 0,999 
LOQ = 6,10 -22,4 

(Bragança 
et al., 2012) 

(1) LOD – limit of detection| LOQ – limit of quantitation 
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2.6 Enquadramento Legal e Normativo 

O solo não está sujeito a um conjunto de regras abrangentes e coerentes na UE. Contudo alguns 
Estados-Membros da UE já possuem legislação específica para a proteção dos solos, mas são ainda 
um número muito restrito16,17.  

De realçar que o contínuo uso insustentável dos solos compromete os objetivos nacionais e 
internacionais da UE em termos de biodiversidade e alterações climáticas. Por estas razões, a 
Comissão adotou uma Estratégia temática para o Solo (COM (2006) 231) realizada a 22 de 
Setembro de 2006, com o objetivo de proteger os solos de toda a UE18,19.  

No entanto, em Maio de 2014, a Comissão decidiu retirar a proposta de diretiva-quadro relativa 
aos solos. Em oposição, o sétimo programa de ação em matéria de ambiente, que entrou em vigor 
em 17 de Janeiro de 2014, reconheceu que a degradação do solo constitui um sério desafio e que 
se deve continuar a procurar medidas para a sua proteção20,21.  

Prevê-se que, até 2020, os solos sejam geridos de forma sustentável na UE, sendo adequadamente 
protegidos. Para além disso, supõe-se que a remediação de solos contaminados esteja bem 
encaminhada22,23.  

Em termos de antibióticos nos solos, e de acordo com a Diretiva 92/18/CE, todos os medicamentos 
de uso veterinário estão sujeitos a uma avaliação ecotoxicológica dos seus riscos ambientais, 
contudo após a comercialização do produto, não é realizada nenhuma monitorização da sua 
acumulação no ambiente ou de fenómenos de resistência que esteja a desencadear (Commission 
2012). 

                                                
16http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
17http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
18http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
19http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
20http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
21http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
22http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
23http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm (acedido em 15/10/2016) 
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2.7 Caso de Estudo 

No presente estudo serão analisados três antibióticos: o metronidazol, a sulfametoxazol e a 
trimetoprima. A escolha dos mesmos prende-se com a sua elevada utilização quer em medicina 
humana quer em medicina veterinária, e para o caso particular dos dois últimos compostos 
enunciados, devido ao seu efeito sinérgico.  

As principais caraterísticas físico-químicas destes fármacos que serão relevantes para o estudo em 
causa encontram-se a seguir descritas. 

2.7.1 Metronidazol 

O metronidazol tem sido utilizado para o tratamento de infeções há mais de 45 anos (Ferrer et al. 
2016), sendo ainda hoje o composto mais indicado para o tratamento da tricomoníase, amebíase e 
giardíase (Lo et al., 2010). 

O interesse de estudar o metronidazol em matrizes como os vegetais tem a ver com a sua 
toxicidade, mesmo em reduzidas quantidades, para as plantas (Jjemba, 2002). Contudo, em doses 
não muito elevadas este composto pode induzir graves problemas em grávidas, podendo originar 
mal formações no feto ou acarretar outros problemas, como disfunções no sistema nervoso ou 
insuficiência hepática (Stover et al., 2012). 

Na Tabela 4 são apresentadas algumas caraterísticas do metronidazol com especial interesse para 
este estudo, tais como, os coeficientes de distribuição e as constantes de dissociação ácida do 
composto (Calabrese et al., 2013; Carrales-Alvarado et al., 2014; Kuldip Kumar et al., 2005; 
Pereira et al., 2012; Siddappa et al., 2008; Taylor et al., 2010; Teddy, 2014). 

Propriedades Metronidazol 

Solubilidade em água (mg/L) pKa log kow log koc log kd λmáx (nm) 

9500 pKa1 = 2,4 

pKa2 = 14,4 

-0,02 1,59; 1,75 -0,27 ou -0,17 277 

 

Na Figura 9 encontra-se esquematizada a estrutura química e o diagrama de dissociação do 
metronidazol (Carrales-Alvarado et al., 2014). Na Figura 10 encontra-se esquematizado o 
equilíbrio de ionização deste composto (Carrales-Alvarado et al., 2014). 

 

 

Tabela 4 - Propriedades do Metronidazol 
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Metronidazol (M=171,16) 

C6H9N3O3 
 

 

 

 

2.7.2.  Sulfametoxazol 

A sulfametoxazol é o composto sintético pertencente à classe das sulfonamidas mais conhecido e 
com maior consumo em todo o mundo (Larcher e Yargeau, 2012). A nível europeu é considerado 
uma substância persistente no ambiente desde 1985 (Straub, 2016) e não é biodegradável neste 
meio (Gartiser et al., 2007; Richardson e Bowron, 1985).  

Para o ser humano, este composto em doses relativamente baixas pode originar vários efeitos 
neurológicos adversos, anomalias hematológicas, reações de hipersensibilidade, problemas no 
sistema urinário, entre outros efeitos, muito deles agravados pela combinação deste composto com 
outros antibióticos (J. M. W. Ho e Juurlink, 2011). 

Na Tabela 5 são apresentadas algumas caraterísticas da sulfametoxazol com especial interesse para 
este estudo, tais como, os coeficientes de distribuição e as constantes de dissociação ácida do 
composto (Aquino, 2013; H.J. Kim et al., 2009; Pereira et al., 2012; Qi et al., 2014; Tamtam et 
al., 2011; Teddy, 2014; Tonucci et al., 2015). 

 
 

 
 

 

 
Figura 9 - Estrutura química, diagrama de especiação e respetivos pKa do metronidazol 

 

Figura 10 - Equilíbrio de ionização do metronidazol 

pKa1 = 2,4 

pKa3 = 14,4 
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Propriedades Sulfametoxazol 

Solubilidade em água 
(mg/L) 

pKa log kow log koc  log kd  λmáx (nm) 

610  pKa1 = 1,6 

pKa2 = 5,7 

0,89 1,75; 2,72 

 

-0,64 ou 1,58 264 

 

Na Figura 11 encontra-se esquematizada a estrutura química e o diagrama de dissociação da 
sulfametoxazol e na Figura 12 encontra-se esquematizado o equilíbrio de ionização deste 
composto (Qi et al., 2014; Teixeira et al., 2012). 

 

 

 

Sulfametoxazol (M=171,16) 

C10H11N3O3Sx 

 
 

 

 

 

2.7.2 Trimetoprima 

A trimetoprima é uma diaminopirimidina estrutura similar ao ácido di-hidrófólico que atua 
inibindo a enzima diidrofolato redutase, responsável pela transformação do ácido di-hidrofólico 
em ácido tetra-hidrofólico (H. S. Spinosa e S. L. Gorniak 2006). 

Tabela 5 - Propriedades Sulfametoxazol 

 
Figura 11 - Estrutura química e diagrama de especiação da Sulfametoxazol 

Figura 12 - Equilíbrio de ionização da Sulfametoxazol 

pKa1 = 1,6 
pKa3 = 5,7 
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Assim, a descoberta do trimetoprima representou um grande desenvolvimento na quimioterapia, 
uma vez que a sua associação à sulfametoxazol proporcionou a possível cura para diversas 
infecções, as quais eram inibidas com o uso isolado da sulfametoxazol (Fazolaro et al., 2009).  

Contudo, a trimetoprima pode ser utilizada isoladamente, mas a sua associação com a 
sulfametoxazol traduz uma maior vantagem medicinal, isto porque quando estes fármacos se 
associam ocorre um efeito sinérgico. A sulfametoxazol e a trimetoprima atuam em diferentes 
etapas na formação do ácido tetraidrofólico, possibilitando uma maior efeito combinado (Fazolaro 
et al., 2009). 

Na Tabela 6 são apresentadas algumas caraterísticas da trimetoprima com especial interesse para 
este estudo, tais como, os coeficientes de distribuição e as constantes de dissociação ácida do 
composto (Balyejjusa et al., 2002; Teddy, 2014; P. Wang et al., 2012)24. 

 

Propriedades Trimetoprima 

Solubilidade em água 
(mg/L) 

pKa log kow log koc  log kd  λmáx (nm) 

400 pKa1 = 3,2 

pKa2 = 7,1 

0,91 2,35 

 

1,41 238 

 

Na Figura 13 encontra-se esquematizada a estrutura química e o diagrama de dissociação da 
trimetoprima e na Figura 14 encontra-se esquematizado o equilíbrio de ionização deste composto 
(P. Wang et al., 2012). 

 

Trimetoprima(M=290,32) 

C14H18N4O3 

 

 

                                                

24https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/trimethoprim#section=Substances-by-Category (acedido em 
13/2/2017) 

Tabela 6 - Propriedades da Trimetoprima 

 
Figura 13 - Estrutura química, diagrama de especiação e respetivos pKa da trimetoprima 

pKa1 = 3,20 
pKa3 = 7,10 

pKa1 = 3,2 

pKa3 = 7,1 
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Figura 14 - Equilíbrio de ionização da Trimetoprima
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2.8 Objetivos da Dissertação 

Com a realização desta dissertação pretendeu-se aprofundar conhecimentos de pesquisa científica, 
utilizando para o efeito bases de dados conceituadas e, desta forma, mapear as publicações 
científicas mais relevantes da questão de investigação em causa - “Quais são os principais riscos 
para a saúde humana da ocorrência no ambiente de vegetais contaminados com antibióticos?”. 

Deste modo, procurou-se compreender as principais vias de introdução dos antibióticos no 
ambiente e efetuou-se o levantamento dos principais métodos de extração e instrumentais 
utilizados, a fim de se analisar os antibióticos dos solos e vegetais. 

Concordantemente, um dos objetivos desta dissertação passou por testar e otimizar uma 
metodologia QuEChERS para extrair os antibióticos dos vegetais. Optou-se por estudar vegetais 
ingeridos a cru, uma vez que nestes casos as contaminações são mais significativas em termos de 
saúde pública (não existe degradação por temperatura). Para tal, analisou-se os parâmetros da 
metodologia que mais influenciaram a obtenção de boas percentagens de recuperação dos analitos, 
modificando-os ou alterando-os até se obter os melhores resultados exequíveis. Paralelamente, 
otimizou-se e validou-se um método analítico HPLC-DAD para detetar os referidos analitos. 

Pretendeu-se desta forma estudar a mobilidade dos antibióticos entre o solo e os vegetais, 
cultivando alfaces em solo universal e contaminando-as diariamente, através da rega, com uma 
concentração conhecida de antibiótico (solução mix de 2 mg/L contendo os três analitos em 
estudo). Posteriormente, recorreu-se ao método de extração QuEChERS validado para analisar 
estas matrizes. 

Por fim, realizou-se da discussão dos resultados obtidos.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais e Reagentes 

Os padrões de referência analítica, metronidazol (pureza superior a 98%), sulfametoxazol (pureza 
de aproximadamente 100%) e trimetoprima (pureza superior a 98%), foram obtidos de Sigma 
Aldrich (Steinheim, Alemanha). Quer o acetonitrilo quer o metanol utilizados em HPLC foram 
fornecidos por VMR (Fontenay-sous-Bois, France). A água ultrapura foi preparada com um 
sistema purificador (3 L/h) da Elix Essential Water adquirido de Merck Millipore (Beeston, Reino 
Unido). O ácido ortofosfórico (pureza, 85%) foi cedido por VMR (Fontenay-sous-Bois, France). 

Para a extração, os filtros de PTFE (2 µm) foram fornecidos por VMR (EUA). O sulfato de 
magnésio foi dispensado pela Panreac ITW Companies (Darmstadt, Alemanha). O PSA-sílica 
(100 g) e DSC-18 foram disponibilizados pela Supelico (Bellefonte, USA). O cloreto de sódio 
(pureza, 99,5%) e o sulfato de sódio (pureza 99%) foram obtidos de E. Merck (Darmstadt, 
Alemanha). O Na2EDTA (pureza 99%) foi obtido de Panreac ITW Companies (Darmstadt, 
Alemanha). 

3.2 Metodologias Analíticas 

3.2.1 Método Instrumental 

Neste estudo, as análises de cromatografia foram efetuadas utilizando um sistema Merck Hitachi 
(Tóquio, Japão) consistindo numa bomba L-7100 (Merck Hitachi), num injetor Rheodyne (Rohnert 
Park, EUA) modelo 7725 (100 µL loop) e num detetor DAD L-7450 A (Merck Hitachi). A 
separação cromatográfica foi realizada numa coluna RP-18e (250 x 4 mm, 5 µm de tamanho de 
partícula) e numa pré-coluna Purospher RP-18e (4 x 4 mm) fornecida por Merck (Darmstadt, 
Alemanha). Os constituintes da fase móvel, (A) água com pH ajustado recorrendo a ácido fosfórico 
(pH 2) e (B) acetonitrilo, foram utilizados num programa de gradiente de eluição, como 
representado na Figura 15. As condições iniciais do gradiente foram definidas a 10% B e mantidas 
durante 7 minutos, depois aumentou-se de 10 para 60% B durante 13 minutos tendo sido mantidas 
estas condições durante 5 minutos. Posteriormente, diminui-se de 60 para 10% B durante 1 minuto. 
A fase móvel voltou à composição inicial durante 4 minutos e a coluna analítica atingiu o equilíbrio 
antes de se iniciar a próxima corrida. O tempo total de corrida foi de 30 minutos. O volume de 
injeção foi de 100 µL e todas as separações foram efetuadas à temperatura ambiente. O caudal da 
fase móvel foi de 0,8 mL/min. A identificação dos antibióticos foi efetuada pela comparação com 
padrões, relativos ao tempo de retenção e espetro visível destes analitos em CL (cromatografia 
líquida). A absorção UV destes analitos foi monitorizada nos comprimentos de onda 
compreendidos entre 170 e 900 nm. No entanto, a deteção foi realizada a comprimento de onda de 
270 nm para os três antibióticos em estudo –metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima. Os 
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dados foram recolhidos e processados pelo software HSM D-7000 (versão 3.1) para HPLC. A 
quantificação foi efetuada utilizando calibração externa. 

 

 

 

A validação do método analítico foi realizada em termos de linearidade, repetibilidade (precisão 
intradiária), precisão intermédia (precisão inter-dias) e exatidão.  

As soluções padrão mix a diferentes concentrações foram diariamente preparadas com a diluição 
apropriada em água ultrapura a partir das soluções stock de metronidazol (247 mg/L), 
sulfametoxazol (332 mg/L) e trimetoprima (245 mg/L), as quais foram conservadas em água 
ultrapura e metanol (75:25, v/v) e guardadas a -20 °C. 

A linearidade foi estudada considerando 7 pontos da curva de calibração para o metronidazol, 5 
pontos para a sulfametoxazol e 9 pontos para a trimetoprima. Os limites de deteção (LOD) e os 
limites de quantificação (LOQ) foram determinados por uma média (n=7, METRO; n=5, SULFA 
e n=9 TRIM) considerando o rácio sinal-ruído (S/N) entre 3 e 10, respetivamente. A repetibilidade 
foi definida através do desvio-padrão relativo (RSD, %) da análise de 6 padrões a 3 níveis de 
concentração diferentes (n=6). A precisão intermédia foi determinada com o RSD das injeções em 
duplicado dos padrões analíticos a 3 níveis de concentração diferentes em 3 dias consecutivos 
(n=6). Por último, a exatidão foi determinada pelo método de adição de 6 padrões (n=6) a 3 níveis 
de concentração.  

A água ultrapura e água do poço foram fortificadas com as concentrações conhecidas e as 
recuperações foram determinadas por comparação entre a resposta instrumental e a resposta 
esperada, considerando como branco, a amostra não contaminada (sem fortificação). 
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Figura 15 - Gradiente de eluição otimizado 
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3.2.2 Amostragem 

As amostras de alface verde frisada (Continente Produto Biológico (lote (26)2102591) utilizadas 
na etapa de otimização e validação do método de extração QuEChERS foram obtidas num 
supermercado local.  

Amostras de rebentos de alface (alface verde frisada e roxa frisada) obtidas de uma feira agrícola 
local foram plantadas em vasos de plástico porosos (12 cm de diâmetro e 10 cm de profundidade) 
contendo terra universal, como representado na Figura 16. Os vegetais foram cultivados em 
condições de humidade controladas e regados diariamente, durante 15 dias, com 10 mL de água 
da torneira. As amostras foram posteriormente contaminadas durante a rega (10 mL/dia) com uma 
solução de concentração 2 mg/L, composta por água da torneira e os três antibióticos em estudo 
(metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima). O excesso de antibiótico adicionado, tendo em 
conta os valores reportados na literatura para águas tratadas em ETAR’s (na ordem das ng/L) 
(Carvalho e Santos, 2016) tem em conta as eventuais perdas por transferência e no procedimento 
de extração utilizado. 

Iguais quantidades de amostras não contaminadas (controlos) e amostras de solo (contaminadas e 
não contaminadas) foram igualmente estudadas. Todos os ensaios foram realizados em duplicado. 
O período total de germinação foi de 75 dias. As amostras foram posteriormente colhidas e 
analisadas por QuEChERS/HPLC-DAD. 

 

 

3.2.3 Extração 

Na presente dissertação um procedimento QuEChERS para extração de antibióticos em amostras 
de solo foi utilizado como ensaio preliminar. Esta metodologia foi desenvolvida na unidade 
curricular de Dissertação para a obtenção de grau mestre em Engenharia do Ambiente, 
posteriormente otimizada e validada pela Engª Ana Leite, sendo adaptada de Cerqueira et al. 
(2014). 

A referida metodologia encontra-se esquematizada na Figura 17.  

 

Figura 16 - Esquema da plantação de alfaces 
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Tendo em conta o que foi anteriormente exposto, testou-se a adequabilidade do método para a 
extração dos antibióticos em estudo (metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima) de uma 
amostra de vegetais (alface). Para tal, contaminou-se a amostra (ensaio em duplicado) antes da 
adição do solvente de extração com uma solução mix (100 µL) dos três antibióticos de 
concentração igual a 1,0; 2,5 e 7,5 mg/L (limites superiores das retas de calibração da 
sulfametoxazol, metronidazol e trimetoprima, respetivamente).  

Analisou-se, paralelamente, a extração dos mesmos antibióticos da referida matriz de vegetais por 
uma metodologia QuEChERS análoga (Chuang et al. 2015), a qual foi aplicada para a extração de 
uma multiplicidade de antibióticos em matrizes de vegetais distintas. Optou-se pelo seguinte 
estudo, de entre todos os analisados, uma vez que foi aquele que apresentou melhores resultados 
para a maioria dos antibióticos analisados, sobretudo para dois dos antibióticos em estudo – 
sulfametoxazol e trimetoprima.  

Este procedimento encontra-se esquematizado na Figura 18, adaptado do procedimento realizado 
por Chuang et al. (2015). Tal como para o procedimento anterior, antes da adição do solvente de 
extração contaminou-se a amostra (em duplicado) com uma solução mix (500 µL) dos três 
antibióticos, mas neste caso a concentração foi de 2 mg/L. Optou-se por este valor médio, pois 
tendo em conta as retas de calibração dos três compostos é aquele que garante um maior 
compromisso, ou seja, previsíveis boas recuperações para os três analitos. 

 

Figura 17 - Procedimento experimental inicial (metodologia QuEChERS 1) 
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Após testados os dois métodos optou-se pelo segundo, uma vez que foi o único eficaz no clean-up 
da amostra.  

As condições (volume, pH e proporção de solvente de extração; quantidade dos diferentes 
sorventes e massa de amostra) foram alteradas a fim de otimizar o respetivo método. 

 

3.3 Armazenamento, Destino e Tratamento de Resíduos 

Os resíduos líquidos gerados consistem em soluções orgânicas que contém acetonitrilo, metanol e 
quantidades vestigiais de antibióticos, EDTA e ácido orto-fosfórico. Os resíduos sólidos 
compreendem filtros de PTFE e amostras de alface contaminadas com MgSO4, Na2SO4, NaCl, 

PSA e C18. Os resíduos 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 18 - Procedimento experimental alternativo (metodologia QuEChERS 2) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Método Analítico 

4.1.1 Otimização do gradiente e caudal de eluição 

Para desenvolver um método analítico que permitisse a deteção e quantificação dos antibióticos 
inicialmente em estudo –metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima – testou-se e otimizou-se 
diferentes gradientes de eluição em HPLC-DAD utilizando como fases móveis: água acidificada 
(pH2) e acetonitrilo, fase (A) e (B), respetivamente, e fazendo variar as proporções destas duas 
soluções, como demonstrado na Figura 19. Paralelamente, testou-se e otimizou-se diferentes 
caudais de eluição – 0,6; 0,8 e 1,0 mL/min – para o gradiente em que se obteve melhores resultados 
(Gradiente 1). 

O melhor compromisso foi obtido para o gradiente 1 (linha a azul, da Figura 19) a um caudal de 
0,8 mL/min. 

 

 

 

4.1.2 Validação do método analítico 

Com o objetivo de identificar e quantificar os antibióticos metronidazol, sulfametoxazol e 
trimetoprima desenvolveu-se, otimizou-se e validou-se uma metodologia analítica utilizando 
cromatografia líquida de alta eficiência acoplada de detetor por arranjo de díodos (HPLC-DAD). 

O tempo de retenção e o espetro UV dos compostos foram utilizados para identificar os analitos 
de interesse. Assim, para avaliar os tempos de retenção do metronidazol, sulfametoxazol e 
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trimetoprima foi efetuada a injeção direta de soluções analíticas (soluções padrão de 1 mg/L) 
destes compostos. Os resultados obtidos encontram-se representados na Figura 20. 

 

 
 

 

Nas condições cromatográficas estabelecidas, o tempo de retenção para os diferentes compostos 
foi: 5,8 para o metronidazol, 19,9 para a sulfametoxazol e 15,6 para a trimetoprima, variando 
consoante a temperatura ambiente no laboratório (uma vez que o HPLC não possui forno). É de 
notar que a temperaturas mais baixas aumenta a adsorção dos compostos à fase estacionária, ou 
seja, os compostos são eluídos a tempos de retenção mais elevados. Para eliminar eventuais erros 
de leitura e permitir a correta análise dos picos de cada analito, foi injetada uma solução padrão 
mix (padrão preparado a partir das soluções stock dos quatro antibióticos) antes das análises das 
amostras referidas. 

Por análise dos tempos de retenção concluímos que o composto mais polar é o metronidazol e o 
menos polar é a sulfametoxazol. Isto porque se trata de uma coluna de fase reversa e o 
metronidazol é eluído a menores tempos de retenção, quando a força de eluição é menor (fase 
móvel é maioritariamente água). Por oposição, a sulfametoxazol, por ter maior afinidade com a 
fase estacionária, só é eluída quando a força de eluição é maior (fase móvel é maioritariamente 
acetonitrilo).  

Desta forma, como atrás referido, para a validação instrumental do método analítico os parâmetros 
utilizados foram a linearidade, a repetibilidade, a precisão intermédia e a exatidão. 

4.1.2.1 Linearidade e limites de deteção e quantificação 

A calibração foi efetuada a 7 níveis de concentração, na gama de 25-250 μg/L para a METRO, 5 
níveis de concentração, na gama de 10-100 μg/L para a SULFA e 9 níveis de concentração, na 
gama de 75-750 μg/L para a TRIM, tendo sido efetuadas analisadas em duplicado das soluções 
respetivas.  

Figura 20 - Cromatograma obtido da análise HPLC-DAD da injeção do padrão 

METRO 
TRIM 

SULFA 
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A Figura 21 apresenta as curvas de calibração para os três analitos em estudo. 

 

 

 

 

Na Tabela 7 encontram-se sumarizados os principais resultados da validação dos métodos 
analíticos. O método dos mínimos quadrados foi utilizado para calcular o declive, a interceção e o 
coeficiente de correlação da reta de regressão.  

Analito 
Gama de 

linearidade 
(µg/L) 

Declive ± tsa 

((mAU.L)/µg) 
Interceção ± tsb 

(mAU) 
Coeficiente 

de correlação 
LOD 

(µg/L) 
LOQ 
(µg/L) 

Metronidazol 25,0 – 250,0 643 ± 33 2007 ± 4737 0,998 7,0 23,3 

Sulfametoxazol 10,0 – 100,0 3008 ± 96 3087 ± 5923 0,999 1,3 4,2 

Trimetoprima 75,0 – 750,0 385 ± 6 -5404 ± 2431 0,999 10,3 34,2 

tsa – intervalo de confiança do declive (6, 4 ou 8 graus de liberdade, respetivamente; nível de confiança de 95%); tsb – intervalo de confiança da 
interceção (6, 4 ou 8 graus de liberdade, respetivamente; nível de confiança de 95%). 

	

O método analítico mostrou ser mais sensível para a determinação da sulfametoxazol do que para 
os outros dois compostos, isto porque o declive da curva de calibração deste composto é mais 
elevado. 

O controlo de qualidade em laboratório tipicamente considera 3 critérios para validação da curva 
de calibração: (i) desvio-padrão relativo do declive menor que 5%; (ii) conter a origem (b – sb < 0 
<b + sb); e (iii) o coeficiente de correlação deve ser superior a 0,995 (Miller and Miller 2010).  

Os critérios mencionados mostraram estar de acordo com os parâmetros teoricamente exigidos 
para todos os analitos, com a excepção do parâmetro mencionado em (ii). O desvio-padrão relativo 
do declive para as curvas de calibração do metronidazol, da sulfametoxazol e da trimetoprima foi 
de 2,0%, 1,0% e 0,7%, respetivamente. Contudo, nenhuma das curvas contém a origem: b – sb = 

Area	(mAU)	=	(643±33)C	(µg/L)	+	(2007±4738)
R²	=	0,998

Area	(mAU)	=	(3008±97)C	(µg/L)	+	(3087±5923)
R²	=	0,999

Area	(mAU)	 =	(385±6)C	(µg/L)	- (5404±2432)
R²	=	0,999
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Figura 21 - Curva calibração METRO, SULFA e TRIM 

 
Tabela 7 - Parâmetros analíticos 
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164 <0 <b + sb = 3850, para o metronidazol, b – sb = 1226 <0 <b + sb = 4948, para a sulfametoxazol 
e b – sb = -6<0 <b + sb = -4, para a trimetoprima. Os coeficientes de correlação foram superiores a 
0,99, tal como demonstrado na Tabela 7, indicando uma boa linearidade para a gama de 
concentrações estudada. Constata-se, assim, que as curvas de calibração obtidas são passíveis de 
ser usadas em análises de amostras contendo estes compostos. 

4.1.2.2 Precisão 

A precisão pode ser definida como o grau de dispersão entre a série de resultados de uma mesma 
amostra. Neste estudo, a precisão intermédia e a repetibilidade foram determinadas para avaliar o 
método analítico. A repetibilidade expressa a precisão para as mesmas condições de operação num 
curto intervalo de tempo, sendo estimada neste estudo pelo desvio-padrão relativo (RSD, %) de 6 
leituras do mesmo padrão, nas mesmas condições experimentais e num curto período de tempo. A 
precisão intermédia expressa a variação das condições laboratoriais, sendo representada neste 
estudo pelo RSD da injeção em duplicado, do padrão analítico, a 3 níveis de concentração, variando 
o dia de análise. Os resultados encontram-se representados na Tabela 8. 

 

Analito 
Repetibilidade (RSD, %) (n = 6) 

(µg/L) 
Precisão Intermédia (RSD, %) (n = 6) 

(µg/L) 

 C=50 100 250 50 200 500 
Metronidazol 3,8 2,6 1,8 4,2 3,7 3,0 

Sulfametoxazol 
C=25 50 100 25 50 100 

6,0 1,8 1,7 4,9 2,7 1,5 

Trimetoprima 
C=100 375 750 100 375 750 

6,8 4,3 6,9 7,7 2,7 3,2 

 

Analisando a Tabela 8 conclui-se que o RSD diminui com o aumento da concentração, como era 
expectável, dado que a precisão aumenta com o aumento da concentração, com a exceção do 
último valor de repetibilidade e da precisão intermédia da trimetoprima. A gama de precisão foi 
de 1,7 a 6,9 µg/L e de 1,5 a 7,7 µg/L, condições intra-dia e inter-dias, respetivamente. Ocorreram 
4 valores fora dos limites teoricamente exigidos (RSDteórico< 5%), nomeadamente para a 
sulfametoxazol à mais baixa concentração (25 µg/L), onde a precisão costuma ser normalmente 
menor, por isso não se considerou relevante e para a trimetoprima também à concentração mais 
baixa (100 µg/L) no estudo da repetibilidade e de precisão intermédia e para a concentração mais 
alta (750 µg/L) no estudo da repetibilidade. No entanto, pode-se concluir que o método é preciso. 

4.1.2.3 Exatidão 

A exatidão de um procedimento analítico pode ser definida como o grau de concordância entre o 
valor real e o valor de referência. Neste estudo, a exatidão foi estimada através de um teste de 
recuperação analítica, com o objetivo de avaliar a qualidade do método desenvolvido para a 
determinação dos antibióticos em estudo em amostras reais. Contudo, os antibióticos presentes em 
amostras de vegetais ou solos não podem ser analisados por este procedimento analítico sem à 

Tabela 8 - Resultados do estudo da precisão do método analítico 
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priori ter sido realizado um clean-up da amostra e a respetiva extração dos analitos, por uma 
metodologia adequada.  

A exatidão do método foi então determinada utilizando água do poço que foi fortificada a 3 níveis 
de concentração. Os resultados encontram-se sumarizados na Tabela 9. 

Não foram visíveis picos cromatográficos dos antibióticos em estudo no branco (água do poço sem 
fortificação). 

Analito 
Recuperação ±RSD (%) (n = 6) 

Água do poço (µg/L) 

 C=50 C=100 C=250 Final 
Metronidazol 106,2 ± 0,6 106,5 ± 0,3 108,1 ± 0,3 106,9 ± 0,8 

 C=25 C=50 C=100 Final 
Sulfametoxazol 91,8 ± 3,4 96,3 ± 1,4 97,0 ± 0,2 95,0 ± 2,3 

 C=100 C=375 C=750 Final 
Trimetoprima 98,7 ± 0,5 100,8 ± 0,2 104,1 ± 1,7 101,2 ± 2,2 

 

A recuperação foi de 106,9 ± 0,8 para o metronidazol, 95,0 ± 2,3 para a sulfametoxazol e 101,2 ± 
2,2 para a trimetoprima, para a água do poço. Foram, assim, obtidas boas percentagens de 
recuperação e baixos RSD, o que significa que este método analítico permite uma avaliação exata 
dos antibióticos em estudo em amostras representativas. 

 

4.2 Método de Extração 

4.2.1 Estudo de liofilização 

Inicialmente, realizou-se um estudo preliminar de liofilização a 68 horas (descrito no Anexo II), 
onde se verificou existir perda dos compostos em estudo, tendo-se optado por reduzir o tempo de 
liofilização para 24 horas. 

Como tal, para averiguar o tempo ótimo de liofilização sem que as perdas dos compostos a analisar 
fossem significativa, liofilizou-se 500 mg peso húmido (P.H.) (em duplicado) de amostra 
contaminada e igual massa de amostra não contaminada, nas mesmas condições do ensaio 
preliminar, mas a 24 horas. 

Os resultados obtidos após análise e deteção HPLC-DAD, estão representados na Figura AII 3 e 
na Figura AII 4 do Anexo II. O clean-up da amostra foi eficaz, sendo perfeitamente identificáveis 
os picos dos analitos em estudo. Contudo, as recuperações obtidas para os três antibióticos em 
estudo, apresentadas na Tabela 10, são inferiores às obtidas para o processo de liofilização a 68 
horas, com a exceção da trimetoprima (ensaio contaminação após liofilização). Isto deve-se ao 
facto de a percentagem de água na amostra ser superior neste segundo ensaio, dado o menor tempo 

Tabela 9 - Resultados do estudo da exatidão do método analítico em água do poço 
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de liofilização. Por este motivo, foi necessário reajustar os valores de sulfato de sódio no 
QuEChERS I e II (ensaio 10, 21, 22, 25 e 26, conferir Tabela 11). No entanto, as perdas dos 
compostos foram inferiores às obtidas para a liofilização a 68 horas, tendo-se, por isso, optado 
pelo menor tempo de liofilização. 

Analito 
Contaminação antes da liofilização Contaminação após a liofilização 

Recuperação (%) Recuperação (%) 

 2 µg antibiótico/g amostra 2 µg antibiótico/g amostra 
Metronidazol 11,28 12,0 
Sulfametoxazol 6,43 8,17 
Trimetoprima 96,56 83,61 

 

4.2.2 Otimização das condições de extração 

A análise dos analitos em amostras sólidas implica, então, a realização de um ensaio de clean-up 
da amostra e pré-concentração dos analitos a fim de extrair estes compostos da fase sólida para 
uma fase líquida, sendo desta forma possível a análise e deteção por HPLC-DAD. 

Assim, numa primeira etapa foi testado o procedimento QuEChERS exemplificado na Figura 17. 
Os resultados obtidos após análise por HPLC-DAD demonstram que este método é ineficaz no 
clean-up da amostra, o que impossibilitou a identificação dos picos dos antibióticos em estudo - 
metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima - como ilustrado na Figura 22. O cromatograma a 
preto representa o resultado obtido por HPLC-DAD da análise de 8 g P.H. de amostra contaminada 
com uma solução mix (2,5 mg/L) contendo os três antibióticos em estudo (ensaio em duplicado) e 
o cromatograma castanho-avermelhado representa a análise cromatográfica da mesma amostra não 
contaminada. 

 

 

Tabela 10 - Recuperação dos analitos obtidas antes e após liofilização (a 24h) 

Figura 22 - Cromatograma HPLC-DAD alface contaminada (2,5mg/L) (sem liofilização) 

Amostra contaminada 

Amostra não contamimada 
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Considerou-se que esta metodologia não era viável para o estudo em causa e adotou-se uma outra 
metodologia similar, aplicada para extração de antibióticos de amostras vegetais na literatura 
(Figura 18). A referida metodologia foi a testada no estudo de liofilização, atrás mencionado. 

As condições testadas encontram-se descritas na Tabela 11.  

 

 

Ensaio Amostra 
(mg) 

Fortificação 
(antes) Liofilização Fortificação 

(após) 
Solvente de 

extração QuEChERS I QuEChERS II 

1 8 000(P.H.) - - 100 µL (1; 2,5 
e 7,5 mg/L) 

10 mL 
ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

6g MgSO4; 1g 
NaCl 

300mg MgSO4; 
125mg 

PSA;150mg C18 

2 

500 (P.H.) 

 

 

500 µL (2 
mg/L) 

68 h 

- 5 mL  
ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

2g Na2SO4; 
0,5g NaCl 

225mg Na2SO4; 
12,5mg PSA; 
12,5mg C18 

3 

- 500 µL (2 
mg/L) 

4 
8 mL  

ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

5	 500 µL (2 
mg/L) 

24 h 

- 5 mL  
ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

6	

- 

500 µL (2 
mg/L) 

7	
6 mL  

ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

8	
5 mL 

ACN/MeOH 
(70/30, v/v) 

9	

5 mL 
ACN/MeOH 

(50/50, 
v/v),pH4 

10	

5 mL  
ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

4g Na2SO4; 
0,5g NaCl 

500mg Na2SO4; 
12,5mg PSA; 
12,5mg C18 

11	

2g Na2SO4; 
0,5g NaCl 

225mg Na2SO4; 
12,5mg PSA 

12	 225mg Na2SO4; 
12,5mg C18 

13	 500 (P.S.)  
225mg Na2SO4; 

12,5mg PSA; 
12,5mg C18 

Tabela 11 - Condições testadas nos diferentes ensaios 
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Os melhores ensaios foram combinados e testados, como representado na Tabela 12. 

 

 

 

 

Tabela	11	-	Condições	testadas	nos	diferentes	ensaios	(cont.)	

Ensaio 
Amostra 

(mg) 
Fortificação 

(antes) Liofilização Fortificação 
(após) 

Solvente de 
extração QuEChERS I QuEChERS II 

14	 250 (P.S.) 

- 24 h 500 µL (2 
mg/L) 

ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

2g Na2SO4;  

0,5g NaCl 

225mg Na2SO4; 
12,5mg PSA; 
12,5mg C18 

15	 60 (P.S.) 

16	 75 (P.S.) 

17	 100 (P.S.) 

18	

500 (P.H.) 

7 mL  
ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

19 
5 mL 

ACN/MeOH 
(60/40, v/v) 

20 

5 mL 
ACN/MeOH 
(50/50, v/v), 

pH4 

21 

ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

3g Na2SO4;  

0,5g NaCl 

22 
4g Na2SO4;  

0,5g NaCl 

23 125 (P.S.) 2g Na2SO4;  

0,5g NaCl 24 150 (P.S.) 

25 

500 (P.H.) 

5g Na2SO4;  

0,5g NaCl 

26 
6g Na2SO4;  

0,5g NaCl 
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Os resultados obtidos nos diferentes ensaios apresentados na Tabela 11 e na Tabela 12 encontram-
se sumarizados na Tabela 13. Todos os ensaios foram realizados em duplicado. As recuperações 
foram calculadas de acordo com a equação 6. 

 

%	#$%&'$()çã, = 	 ./01234.526
∗ 100		(equação 6) 

 

 

NOTA: -* - Ruído no equipamento não permitiu analisar pico do composto| ND – não definido 

 
Tabela 12 - Condições ótimas conciliadas 

Ensaio Amostra (mg) Liofilização Fortificação Solvente de extração QuEChERS I QuEChERS II 

27 

100 (P.S.) 24 h 500 µL (2 
mg/L) 

6 mL ACN/MeOH 
(60/40, v/v) 

4g Na2SO4; 
0,5g NaCl 225mg Na2SO4 

28 6 mL ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

29 7 mL ACN/MeOH 
(60/40, v/v) 

30 7 mL ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

Tabela 13 - Recuperações obtidas para os analitos em estudo nos diferentes ensaios  

Ensaio Concentração inicial (µgantibiótico/gamostra)  Recuperação (%)|RSD (%)  

  Metronidazol Sulfametoxazol Trimetoprima 

1 0,5 ND ND ND ND ND ND 

2 

2 

20,4 4,1 7,3 ND 110,3 21,9 

3 64,2 6,6 16,3 41,9 83,0 8,6 

4 28,3 85,3 ND ND 54,0 84,9 

5 11,3 34,4 6,4 34,0 96,6 21,4 

6 12,0 6,6 8,2 31,5 83,6 18,5 

7 78,7 11,1 18,6 7,0 68,9 3,3 

8 90,7 2,5 17,0 6,4 -* -* 

9 94,3 7,4 24,4 0,2 61,2 9,9 

10 147,7 14,9 16,3 21,9 -* -* 
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     NOTA: NA – não aplicável| NC –não calculável 

 

Na Figura 23 encontram-se esquematizadas as várias condições de ensaio e, a negrito, estão 
realçadas aquelas que permitiram a obtenção de melhores recuperações dos analitos em estudo. 

Para o caso do volume e da proporção de solventes de extração estão assinaladas duas condições, 
para cada caso, porque permitiram melhorias de resultados para diferentes antibióticos, isto é, para 
o caso da sulfametoxazol as melhores recuperações são obtidas a um pH ácido (pH 4). 

Tabela 13 - Recuperações obtidas para os analitos em estudo nos diferentes ensaios (cont.)	

Ensaio Concentração inicial 
(µgantibiótico/gamostra) 

 Recuperação (%)|RSD (%)  

  Metronidazol Sulfametoxazol Trimetoprima 

11 

2 

57,9 2,3 23,1 45,5 80,4 31,8 

12 54,2 12,4 28,8 9,1 81,7 6,4 

13 32,4 1,4 15,7 52,8 193,2 4,0 

14 27,9 0,7 17,8 13,2 182,2 30,1 

15 65,0 10,1 20,5 14,3 NC NC 

16 71,4 4,5 19,9 7,5 NC NC 

17 73,2 6,6 43,3 7,4 73,1 2,5 

18 83,5 5,9 35,3 4,2 13,4 4,1 

19 76,9 3,5 30,3 0,0 59,8 10,9 

20 NA NA 34,1 14,6 NA NA 

21 64,7 6,5 30,3 8,0 NC NC 

22 68,0 5,0 33,0 2,2 50,7 4,8 

23 66,5 3,6 2,3 7,7 181,7 3,8 

24 60,0 7,9 2,7 26,6 39,3 7,2 

25 51,1 40,7 32,6 11,8 109,0 1,7 

26 57,4 24,0 30,0 16,0 108,3 4,7 

27 92,0 10,5 28,5 14,0 130,2 23,4 

28 76,2 1,2 30,9 7,2 338,0 13,7 

29 196,0 63,1 14,7 41,2 NC NC 

30 72,0 16,9 23,3 2,9 202,5 6,0 
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Analisando a Tabela 13 conclui-se que o aumento do volume de solvente de 5 mL (ensaio 6) para 
8 mL (ensaio 4) não trouxe vantagem face à utilização do menor volume testado. Optou-se, então, 
por testar novos volumes de solvente, 6 mL (ensaio 7) e 7 mL (ensaio 18), que se traduziram em 
melhores percentagens de recuperação para dois dos três analitos em estudo (comparativamente 
ao ensaio 6 – 5mL, liofilização 24h), com a excepção da trimetoprima. É de referir que nos ensaios 
7 a 10 o ruído do equipamento HPLC-DAD foi notório, logo não foi possível obter resultados para 
todos os compostos. No entanto, a média dos resultados do ensaio que utiliza um volume de 
solvente de 6 mL foi superior ao ensaio em que se utiliza 7 mL de solvente de extração (55,2%). 

Em termos de variação da proporção de solventes, a opção por 70/30, v/v, ACN/MeOH (ensaio 
8), traduziu-se em melhorias significativas para todos os compostos, com a excepção da 
trimetoprima, que devido ao elevado ruído do equipamento ao tempo de retenção caraterístico 
deste composto, não foi possível calcular a sua recuperação. Já a proporção 60/40, v/v, 
ACN/MeOH (ensaio 19) permitiu a obenção de melhores resultados para a sulfametoxazol e a 
trimetoprima face aos ensaios anteriores (ensaio 6, 50/50, v/v e ensaio 8, 70/30, v/v), mas 
resultados ligeiramente inferiores para o metronidazol, comparativamente com a opção pela 
porporção de solventes 70/30, v/v, ACN/MeOH (ensaio 8). Contudo, em termos médios o ensaio 
na proporção 60/40, v/v, ACN/MeOH permite a obtenção de melhores resultados. 

Já para o caso concreto da sulfametoxazol procurou-se testar uma outra condição de solvente – 
acidificar ACN/MeOH, 50/50, v/v a pH 4,3 - a fim de garantir que este composto se encontra 
neutro (pKa = pH ± 1), não estabelecendo interações ião-ião com os compostos existentes na alface 
(o que diminui a sua recuperação, uma vez que o composto fica retido na amostra). Os resultados 
(ensaio 9) revelam que as recuperações aumentaram ligeiramente para a sulfametoxazol e para o 
metronidazol, contudo pioraram para a trimetoprima (pKa1=3,2, logo pH-1,0 = 4,3-1,0 = 3,3, 

Figura 23 - Condições variadas nos ensaios (condições ótimas realçadas) 
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trimetorpima carregada positivamente). Procurou-se, em paralelo, testar o que ocorria com este 
composto sem a contaminação da amostra de alface com os outros dois antibióticos. Assim, o 
fortificado era somente constituído por 2 mg/L (2 ngantibiótico/gamostra) de sulfametoxazol. Verificou-
se uma melhoria significativa da recuperação da sulfametoxazol face ao ensaio de referência 
(ensaio 6) e ao ensaio de acidificação do pH (ensaio 9). Contudo, as recuperações continuaram a 
ser muito baixas, o que pode ser indicativo de que o composto em estudo já se encontre degradado. 

De um outro ponto de vista, procurou-se estudar a variação da massa de sulfato de sódio. Desta 
forma, o aumento da massa de Na2SO4 nos dois QuEChERS (ensaio 10) traduziu-se em melhores 
percentagens de recuperação para dois dos três antibióticos em estudo, o metronidazol e a 
sulfametoxazol (relativamente ao ensaio 6). Isto é resultado da melhor remoção da água existente 
na amostra, permitindo que o solvente de extração fosse mais eficaz na remoção dos analitos de 
interesse. Para a trimetoprima não foi possível determinar a recuperação, uma vez que o ruído do 
equipamento se sobrepôs ao pico deste composto. No entanto, procurou-se estudar somente a 
variação da massa deste sorbente no QuEChERS I, onde a remoção de água é mais crítica. 
Aumentou-se a massa de sulfato de sódio de 2 gramas (ensaio 6) para 3 gramas (ensaio 21), 4 
gramas (ensaio 22), 5 gramas (ensaio 25) e 6 gramas (ensaio 26). Os resultados obtidos exprimem 
melhores recuperações dos compostos metronidazol e sulfametoxazol, sendo que para o ensaio 
que recorre a 4 gramas de sulfato de sódio (ensaio 22) as recuperações destes compostos são 
ligeiramente superiores, em compração com os ensaios que utilizam 3 gramas de sulfato (ensaio 
21), 5 gramas de sulfato (ensaio 25) ou 6 gramas de sulfato (ensaio 26), bem como para o ensaio 
de referência (ensaio 6 – 2 gramas de sulfato). A recuperação da trimetorpima não foi possível de 
ser calculada, isto porque o ruído do equipamento se sobrepõe ao pico cromatográfico deste 
composto ao comprimento de onda de análise (270 nm). Contudo, para este composto específico, 
os ensaios com 5 gramas e 6 gramas de Na2SO4 traduzem-se em melhores recuperações do referido 
analito. 

Dadas as pequenas quantidades adicionadas no QuEChERS II de PSA e C18, procurou-se analisar 
o clean-up da amostra e respetiva recuperação dos analitos de interesse sem a adição de estes dois 
sorbentes, eficazes na remoção de compostos polares e apolares, respetivamente. Para os ensaios 
sem adição de C18 (ensaio 11) e sem a adição de PSA (ensaio 12), em termos de recuperações dos 
analitos, estas aumentaram para o metronidazol e para a sulfametoxazol relativamente ao ensaio 
6, contudo diminuíram ligeiramente para a trimetoprima, não sendo significativo. Em termos de 
clean-up da amostra não se detetaram diferenças significativas. Considera-se que a adição do 
complexante Na2EDTA permite remover a grande maioria dos interferentes e, por esse motivo, 
dispensa a adição dos dois sorbentes responsáveis pela remoção dos compostos polares (PSA) e 
apolares (C18), uma vez que estes são adicionados em quantidades não sigificativas. 

Procurou-se aumentar a massa de amostra analisada – 500 mg (ensaio 13), 250 mg (ensaio 14), 
150 mg (ensaio 24), 125 mg (ensaio 23), 100 mg (ensaio 17), 75 mg (ensaio 16) e 60 mg (ensaio 
15), em peso seco. Os resultados dos ensaios de 500 mg peso seco (P.S.) e 250 mg P.S. demonstram 
melhores recuperações para os três compostos, comparativamente às recuperações obtidas para 
uma amostra de 500 mg P.H. (ensaio 6). No entanto, a diminuição da massa (face aos ensaios 13 
e 14) traduz-se em melhores recuperações no caso do metronidazol e da sulfametoxazol. O ensaio 
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que utiliza 100 mg de massa da amostra é o que representa o melhor compromisso (recuperação 
média = 63,2%). 

Conciliando as condições ótimas para os diferentes parâmetros analisados (ensaios 27 a 30), 
concluiu-se que o ensaio que traduziu um melhor compromisso foi o ensaio 27, que recorre a 6 
mL de solvente de extração na proporção de volumes 60/40, ACN/MeOH, isto porque permitiu 
obter altas recuperações quer para o metronidazol quer para a trimetoprima. Contudo, a 
sulfametoxazol continuou a apresentar baixas recuperações, que como já foi referido, muito 
provavelmente por se encontrar degradada, dadas as baixas recuperações em todos os ensaios 
efetuados. 

Como tal, no próximo capítulo será apresentado o procedimento efetuado na validação desta 
metodologia de extração QuEChERS (ensaio 27). 

4.2.3 Validação do método de extração 

4.2.3.1 Precisão 

A precisão do referido método foi avaliada pela precisão intermédia e pela repetibilidade. A 
precisão intermédia que traduz a variação das condições laboratoriais, foi calculada pelo RSD da 
injeção em duplicado, de uma amostra de alface (100 mg) contaminada com uma solução mix 
contendo os três antibióticos em estudo, após extração e clean-up (condições do ensaio 27, Tabela 
12), a 3 níveis de concentração, em três dias consecutivos. Por outro lado, a repetibilidade, que 
traduz a precisão do método nas mesmas condições de operação e num curto intervalo de tempo, 
foi estimada pelo desvio-padrão relativo (RSD, %) de 6 leituras do referido ensaio no mesmo dia 
e nas mesmas condições experimentais. Os resultados encontram-se apresentados na Tabela 14. 

 

 

Analito 
Repetibilidade (RSD, %) (n = 6) 

(µg/L) 
Precisão Intermédia (RSD, %) (n = 6) 

(µg/L) 

 C=500 C=1250 C=3750 C=500 C=1250 C=3750 
Metronidazol 10,2 5,1 3,3 6,9 17,5 2,2 

Sulfametoxazol 14,7 10,4 10,4 8,2 7,5 11,2 
Trimetoprima 4,5 8,4 5,6 9,3 7,7 11,3 

 

Analisando a Tabela 14 é de notar que de uma forma geral o RSD diminui com o aumento da 
concentração do fortificado, ou seja, para concentrações mais altas o método é mais preciso, como 
seria expectável. Como excepções pode destacar-se, para as condições inter-dias, o valor do RSD 
do metronidazol à concentração intermédia e da sulfametoxazol e da trimetoprima à concentração 
mais alta, e para as condições intra-dias, o valor da trimetoprima à concentração intermédia. 

Assim, a gama de precisão variou entre 3,3 a 14,7 para as condições intra-dias (repetibilidade) e 
entre 2,2 a 17,5 para as condições inter-dias (precisão intermédia). 

Tabela 14 - Resultados do estudo da precisão do método de extração 
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Contudo, apenas três destes valores se encontram dentro dos limites teoricamente exigidos (RSD 
< 5%), no entanto, salvo algumas excepções, os restantes valores são igualmente baixos. Não se 
pode concluir que se trata de um método totalmente preciso, mas uma vez que foi testado em 
amostras reais pode-se concluir que permite obter bons limites de fiabilidade. 

4.2.3.2 Exatidão 

Neste estudo, a exatidão do método foi determinada pela adição de uma concentração de 
antibiótico conhecida (fortificado) a uma amostra de 100 mg de alface, a 3 níveis de concentração. 
Os resultados encontram-se sumarizados na Tabela 15. 

Não foram identificáveis (pelos picos cromatográficos) os antibióticos em estudo na amostra não 
contaminada e no controlo ao processo (ensaio s/amostra e s/fortificação). 

 
Analito Recuperação ±RSD (%) (n = 6) 

C (µg/L) 500 1250 3750 Final 

Metronidazol 47,2 ± 1,8 67,6 ± 2,2 76,6 ± 1,0 63,8 ± 12 
Sulfametoxazol 20,1 ± 1,0 13,1 ± 1,8 12,3 ± 0,9 15,2 ± 4 
Trimetoprima 136,8 ± 0,7 78,8 ± 1,4 70,0 ± 1,9 95,2 ± 30 

 

Por análise da Tabela 15 pode-se constatar que foram obtidas boas recuperações e baixos RSD 
quer para o metronidazol quer para a trimetoprima a todos os níveis de concentração. Logo, pode-
se concluir que o método é exato na extração dos referidos compostos de matrizes de alface. 

Para a sulfametoxazol, apesar dos baixos RSD obtidos, as recuperações foram muito baixas, o que 
já era esperado, uma vez que para este composto em nenhum dos ensaios realizados à priori se 
tinha obtido boas recuperações. Logo, para este composto o método em causa não pode ser 
considerado exato. 

4.3 Estudo de mobilidade de antibióticos na matriz solo-alface 

Ao longo do tempo de germinação das alfaces foi possível observar que as amostras contaminadas 
com antibiótico se desenvolveram mais rapidamente que as amostras não contaminadas, podendo 
ser indicativo de que a alface possa ter um efeito hormético. Contudo, esta foi apenas uma 
apreciação retirada por análise visual do crescimento dos vegetais, somente com um estudo da 
mobilidade e absorção dos antibióticos entre o solo e a espécie analisada se pode constatar a 
ocorrência ou não deste efeito. 

Um outro efeito a ter em conta foi a morte de duas réplicas de alface de espécies distintas – alface 
verde contaminada e alface roxa não contaminada – ao fim de menos de um mês de germinação 
(11/4 alface roxa não contaminada; 12/4 alface verde não contaminada), como se pode constatar 
por análise da Figura 24. Dada a similariedade do cultivo das amostras, apenas o calor que se fez 
sentir nos referidos dias pode ter levado à morte destes dois ensaios-estudo. Para os referidos casos, 
o estudo apenas prosseguiu com uma réplica (restantes em duplicado). 

Tabela 15 - Resultados do estudo da exatidão do método de extração 
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Assim, ao fim de 75 dias de germinação as alfaces foram colhidas e analisadas pelo método de 
extração validado. A análise das amostras de alface foi efetuada em duas etapas - raíz e folhas - 
nas amostras contaminadas (1 alface verde, 2 alfaces roxas) e não contaminadas (1 alface roxa, 2 
alfaces verdes) pelo método de extração validado. Para as amostras de solo - contaminadas e não 
contaminadas - recorreu-se ao método descrito na Figura 17 com as devidas alterações 
apresentadas na Tabela 16, estudadas pela Joana Teixeira. 

 

Massa de amostra (g) Solvente de extração 
(mL) QI QII 

6 g 15 mL de ACN/MeOH 
(72,5/27,5, v/v) 

8,5 g MgSO4; 
1 g NaCl 

300 mg MgSO4; 137,5 
mg PSA; 150 mg C18 

 

Como o método de extração selecionado se encontra otimizado e validado para a extração dos 
analitos nas folhas da alface, foi necessário efetuar um ensaio preliminar em raízes para testar a 
adequabilidade do método para o fim pretendido. Para este ensaio obteve-se percentagens de 
recuperação inferiores às descritas na Tabela 15 para o mesmo método em folhas de alface, tendo-
se obtido recuperações de 51,8% para o metronidazol, 5,1% para a sulfametoxazol e 19,9% para a 
trimetoprima, o que traduz uma extração mais limitada, logo resultados menos exatos. 

Os resultados obtidos após extração/clean-up e análise HPLC-DAD das amostras de alface e solo 
encontram-se esquematizados na Figura 25, na Figura 26 e na Tabela 17. 

 

Figura 24 - Esquema de plantação (12.4.2017) 

Tabela 16 - Condições ensaio na análise do solo 
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 Metronidazol Sulfametoxazol Trimetoprima 

Solo contaminado + folhas e 
raiz alface verde 871,07 460,67 16896,13 

Solo contaminado + folhas e 
raiz alface roxa 1027,84 497,99 10324,96 

Solo Contaminado s/ alface 496,48 187,98 10765,64 

 

Como diariamente se adicionou às amostras 10 mL de uma solução de 2 mg/L, a concentração 
final esperada seria de 1200 mg/L em cada uma das amostras contaminadas, repartida entre solo e 
amostra. Contudo esta repartição não é linear, variando consoante o tipo de alface e o antibiótico. 

Analisando a Figura 25 e a Figura 26 é de notar que para o caso do metronidazol este composto 
não é absorvido pelas alfaces, não sendo detetável quer nas folhas quer nas raízes, centrando-se a 
maioria da sua concentração no solo, para o qual tem maior afinidade. Contrariamente, a 
sulfametoxazol é mais absorvida pela alface, sendo que a maior concentração deste composto é 
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Figura 25 - Resultados do estudo da mobilidade (alface verde) 

Figura 26 - Resultados do estudo da mobilidade (alface roxa) 

Tabela 17 - Resultados do estudo de mobilidade (concentração solo+amostra) 
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detetada nas folhas. Para a trimetoprima o resultado é ligeiramente diferente entre as duas espécies 
de alface – roxa frisada e verde frisada. Para a alface verde frisada este composto apresenta maior 
concentração nas folhas, contrariamente para a alface roxa frisada este composto apresenta maior 
concentração no solo. 

Para o caso do solo, igualmente contaminado, mas sem amostra de alface, as concentrações finais 
obtidas, expostas na Tabela 17, foram inferiores à concentração total (solo+raíz+folhas) da matriz 
solo-amostra, também apresentadas na Tabela 17, com a exceção da trimetoprima na alface roxa 
frisada, o que pode ser indicativo de que a alface tem um importante efeito na absorção destes 
analitos impedindo a sua migração e proliferação no ambiente.  

Contudo, a soma total das concentrações em cada matriz solo-alface não completa os 1200 mg/L 
de antibiótico adicionado. Dois fatores podem ser explicativos: as perdas operacionais - perdas 
associadas à preparação da solução de rega, ao processo de liofilização, às metodologias de 
extração e de análise e deteção – e as perdas por difusão e transferência (Figura 3). Para o caso do 
metronidazol, o seu baixo kow é indicativo de que este composto tem maior afinidade para a água 
do que para o solo, logo grande parte deste analito pode ter sido transportado pela água de 
escorrência, o que pode justificar as baixas concentrações que não são detetáveis pelo método 
instrumental HPLC-DAD validado. 

As amostras de solo e de alface (verde e roxa) não contaminadas não apresentaram concentração 
de antibióticos detetáveis ou identificáveis.  

4.4 Discussão de resultados 

Os resultados obtidos nos vários ensaios podem ter sido condicionados por vários fatores, tais 
como perdas na preparação das soluções, perdas durante a liofilização; perdas no processo de 
extração; perdas na etapa de evaporação/reconstituição; ruído no equipamento de análise e 
deteção, entre outros. 

No caso da etapa de extração é de destacar que o valor do pH do solvente condiciona os resultados 
obtidos nos diferentes ensaios, de acordo com o apresentado na seção de MATERIAIS E 
MÉTODOS. Por este motivo, na Tabela 18 encontram-se apresentadas as fórmulas de estrutura do 
metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima consoante o pH de operação, tendo em atenção os 
respetivos valores de pKa das diferentes estruturas. 
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Solvente pH Forma METRO Forma SULFA Forma TRIM 

ACN/MeOH 
(72,5/27,5, v/v) 8,6 

 
Neutra 

 
 

Maioritariamente carregada 
negativamente 

 
Neutra 

ACN/MeOH 
(60/40, v/v) 8,4 

 

Neutra 

 
 

Maioritariamente carregada 
negativamente 

 
Neutra 

ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 7,7 

 

Neutra 

 
 

Maioritariamente carregada 
negativamente 

 
Neutra 

ACN/MeOH 
(70/30, v/v) 6,5 

 
Neutra 

 
 

Maioritariamente carregada 
negativamente 

 

Maioritariamente carregada 
positivamente 

ACN/MeOH 
(50/50, v/v) 

acidificado com 
ácido fosfórico 

4,3 
 

Neutra 
 

Neutra 
 

Maioritariamente carregada 
positivamente 

 

Assim, a pH de 8,6 (utilizado no estudo da mobilidade - solos), a pH de 8,4 (utilizado no ensaio 
19, 27 e 29) e a pH de 7,7 (utilizado nos ensaios 1 a 7, 10 a 18, 21 a 26, 28 e 30) tanto o 
metronidazol como a trimetoprima se encontram neutros, não estabelecendo interações ião-ião 
com os compostos existentes nos vegetais. No entanto, a sulfametoxazol encontra-se desprotonada 
estando apta a estabelecer interações com compostos carregados positivamente (catiões). 

 
Tabela 18 - Forma iónica ou neutra dos antibióticos em estudo aos diferentes valores de pH 
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Para o pH de 6,5 (utilizado no ensaio 8) apenas o metronidazol se encontra na forma neutra. A 
sulfametoxazol encontra-se desprotonada e a trimetoprima protonada, podendo estabelecer 
interações com os compostos, dos vegetais ou adicionados em cada QuEChERS, carregados 
positavemente (catiões) ou negativamente (aniões), respetivamente. 

Já para o pH de 4,3 (utilizado no ensaio 9 e 20) tanto o metronidazol como a sulfametoxazol se 
encontram na forma neutra. Apenas a trimetoprima se encontra protonada, podendo estabelecer 
interações com os catiões livres. 

Contudo, podem existir outro tipo de interações intermoleculares, nomeadamente ligações de 
hidrogénio, dipolo-dipolo, entre outras, entre os antibióticos e os compostos presentes nos 
vegetais. 

Um outro tipo de interações que podem ser estabelecidas tem a ver com a afinidade dos sorbentes 
utilizados – sobretudo o PSA e o C18 – com os analitos em estudo. Estes dois compostos, cujas 
estruturas se encontram representadas na Figura 27, podem estabelecer variadas interações com os 
antibióticos, tais como, interações ião-ião, dipolo-dipolo e ligações por pontes de hidrogénio, 
dependendo do valor de pH do ensaio QuEChERS. 

 

PSA 

pKa1 = 10,1|pKa2 = 10,9 

C18 

 

Já na etapa de evaporação do solvente e reconstituição da amostra, as perdas também podem ser 
significativas, isto sobretudo porque o tempo de evaporação foi elevado (~14 horas) e os 
compostos estavam expostos à luz, degradando-se. Mas, também, porque durante a reconstituição 
parte dos analitos podem não ser dissolvidos na componente líquida (1 mL, H2O/MeOH, 75/25, 
v/v) e ficarem retidos no frasco de âmbar utilizado durante a secagem, como ilustrado na Figura 
28.  

 
Figura 27 - Estrutura PSA e C18 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

74 Resultados e Discussão 

 

 

 

Estas questões podem, assim, ser justificativas para alguns dos menores valores de recuperação 
dos analitos obtidos. 

 

Figura 28 - Esquema secagem em corrente de azoto 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

5.1 Conclusões 

Hoje em dia, existem cada vez mais pessoas que procuram alimentações à base de vegetais, desde 
dietas vegetarianas a dietas vegan. Sem dúvida que o aumento da procura de produtos de origem 
agrícola em detrimento de produtos à base animal tem crescido por todo o mundo, sendo esta 
corrente cada vez mais evidente. Estes produtos contaminados por antibióticos, ainda que em 
baixas concentrações, podem originar graves problemas de saúde pública, amplificando o 
fenómeno de resistência e permitindo a sua rápida deflagração. Torna-se por isso crucial encontrar 
soluções para extrair estes compostos dos solos e dos próprios vegetais a fim de garantir a 
segurança alimentar da sociedade. 

Neste trabalho foi desenvolvido o método analítico, otimizado e validado para a análise simultânea 
dos padrões dos três antibióticos – metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima – em HPLC-DAD 
em água ultrapura. Os coeficientes de correlação das curvas de calibração foram de 0,999 para os 
três antibióticos, demonstrando a boa linearidade do método na gama de 25,0 – 250,0 µg/L para o 
metronidazol, 10,0 – 100,0 µg/L para a sulfametoxazol e 75,0 – 750,0 µg/L para a trimetoprima. 
Os limites de deteção variaram entre 7,0 µg/L para o metronidazol, 1,3 µg/L para a sulfametoxazol 
e 10,3 µg/L para a trimetoprima, o que é indicativo de que o método é aplicável na determinação 
destes compostos em amostras reais. A repetibilidade e a precisão intermédia apresentaram valores 
inferiores a 4,2 para o metronidazol, 6,0 para a sulfametoxazol e 7,7 para a trimetoprima, indicando 
que o método é preciso. Boas recuperações foram obtidas a 3 níveis de concentração em água de 
poço, o que sustenta a possibilidade de aplicabilidade do método para determinar os antibióticos 
em estudo em matrizes reais com caraterísticas físico-químicas semelhantes às matrizes ensaiadas. 

No entanto, o método analítico desenvolvido não pode ser aplicado sem antes se proceder a um 
método de clean-up da amostra de alface e extração dos analitos. Como tal, uma metodologia de 
extração QuEChERS foi testada, otimizada e validada para análise dos três antibióticos em estudo 
– metronidazol, sulfametoxazol e trimetoprima. Para repetibilidade e a precisão intermédia 
obtiveram-se valores inferiores a 17,5 para o metronidazol, 14,7 para a sulfametoxazol e 11,3 para 
a trimetoprima, sendo indicativo de uma boa precisão do método. Em termos de recuperação média 
dos analitos para os 3 níveis de concentração ensaiados, obteve-se 63,8% para o metronidazol, 
15,2% para a sulfametoxazol e 95,2% para a trimetoprima, o que indica que o método é exato para 
a extração dos analitos em estudo, com a excepção da sulfametoxazol. Logo, este método pode ser 
utilizado para extrair os restantes analitos de matrizes vegetais reais em condições semelhantes às 
testadas. 

Por último, analisou-se a mobilidade dos referidos antibióticos na matriz solo-raíz-folhas de duas 
espécies de alface distintas – verde e roxa frisadas. Para o metronidazol obtiveram-se maiores 
concentrações no solo em ambas as espécies. Para a trimetoprima as maiores concentrações foram 
nas folhas (alface verde frisada), tal como para a sulfametoxazol (alface roxa frisada). 
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5.2 Limitações e Perspetivas Futuras 

As maiores limitações laboratoriais a destacar ao longo do desenvolvimento da dissertação foram: 
a disponibilidade e partilha de material, o elevado tempo de secagem das amostras e as avarias e 
sucessivos contratempos com o HPLC. Sendo ainda de acrescentar, dada a complexidade do tema, 
que o tempo foi sem dúvida um fator limitante, uma vez que não foi possível testar outras 
condições (etapa de ultrassons e aumento da quantidade de PSA e C18) e efetuar um estudo mais 
aprofundado da questão em causa. 

Em termos de estudo da mobilidade solo-alface, a imprevisibilidade do crescimento das amostras 
bem como o reduzido espaço para cultivo nas condições pretendidas (ausência de precipitação e 
luz solar direta), impossibilitaram a análise de mais amostras bem como de outras espécies de 
vegetais. 

Como tal, em termos de trabalho futuro seria interessante testar a aplicabilidade do método de 
extração validado em diferentes espécies de vegetais (como cenouras, pepinos, entre outros) e para 
outros antibióticos (como a tilosina, a tilmicosina, a doxiciclina, etc.), bem como efetuar um estudo 
de mobilidade similar ao efetuado para os vegetais mencionados.  

De um outro ponto de vista, propõe-se a avaliação da capacidade de algumas plantas para remover 
compostos tais como os antibióticos dos solos, numa tentativa de bioremediação, nomeadamente 
em locais cujas contaminações fossem elevadas e o justificassem. 

Por fim, estudar a mobilidade dos antibióticos no ambiente, bem como definir os valores de 
toxicidade destes analitos para a saúde humana, seria igualmente um passo importante para a 
implementação de legislação para estes poluentes. 
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ANEXO I – Material Complementar à Revisão Bibliográfica 

Ano da descoberta Descoberta científica 
Antes de 1800 Início da procura dos antibióticos: aceitação da Teoria do Germe da Doença, teoria essa que aceitava como causa da variedade de doenças 

microrganismos como as bactérias e outros micróbios. Assim sendo, vários cientistas dedicaram o seu tempo na procura de ‘drogas’ capazes de 
combater esses organismos. 

1871 O cirurgião Joseph Lister iniciou uma pesquisa sobre o fenómeno da urina contaminada não permitir o crescimento bem-sucedido de bactérias. 
1890 Os médicos Rudolf Emmerich e Oscar Low foram os primeiros a fazer uma medicação eficaz a que chamaram pyocyanase de micróbios. Foi o 

primeiro antibiótico a ser utilizada em hospitais, contudo muitas das vezes não funcionou. 
1928 Sir Alexander Fleming observou que as colónias de bactérias Staphylococcus Aureus eram destruídas pela Penicillium notatum, demonstrando 

assim propriedades antibacterianas. 
1935 O químico Gerhard Domagk descobriu a Prontosil, a primeira ‘droga’ derivada da sulfanilamida. 
1942 Sir Alexander Fleming, Howard Florey  e Ernst Chain receberam um prémio Nobel pelos seus trabalhos com a penicilina. 
1943 O microbiólogo Selman Waksman preparou o medicamento estreptomicina a partir de bactérias do solo, o primeiro de uma nova classe de 

medicamentos chamados antibióticos aminoglicosídeos. A estreptomicina foi utilizada para tratar doenças como a tuberculose, no entanto, com 
efeitos colaterais, por vezes, demasiado graves. 

1955 Tetraciclina foi patenteada por Lloyd Conover. 
1957 Nistatina foi patenteada e utilizada para curar muitas infeções fúngicas desfigurantes e incapacitantes. 
1981 SmithKline Beecham patenteou a Amoxicilina que foi vendida pela primeira vez como antibiótico em 1998 sob os nomes comerciais de 

Amoxicilina, Amoxil e Trimox. 
1981-Atualidade Muitos outros compostos foram aparecendo e ainda hoje em dia se estuda novos compostos capazes de combater doenças cada vez mais 

complexas. 

 

 

 

 

 

Tabela AI 1 – Marcos históricos na descoberta dos antibióticos 
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Tabela AI 2 - Tabela de pesquisa bibliográfica (critérios de exclusão) 
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ANEXO II – Material Complementar aos Resultados e Discussão 

Estudo de Liofilização (material complementar) 

As amostras de vegetais estudadas (alface) apresentaram elevado teor de água, o que se tornou um fator limitante na aplicação das metodologias de 
extração. Deste modo, a fim de se reduzir a percentagem de água no extrato final optou-se por liofilizar as amostras, durante 68 horas a 8 mmTorr, sob 
vácuo num liofilizador Bench Top Virtis (SP Scientific, NY, EUA) antes da etapa de extração.  

Para compreender se este procedimento resultava em perdas significativas dos analitos de interesse, liofilizou-se 500 mg P.H. (em duplicado) de amostra 
contaminada com 500 µL de uma solução mix (2 mg/L) contendo os três antibióticos em estudo, e igual massa de amostra não contaminada. Para extrair 
os antibióticos recorreu-se à metodologia enunciada na Figura 18. 

 

Tabela AII 1 - Recuperação dos analitos obtidas antes e após liofilização (a 68h) 

Analito 
Contaminação antes da liofilização Contaminação após a liofilização 

Recuperação (%) Recuperação (%) 

 2 µg antibiótico/g amostra 2 µg antibiótico/g amostra 

METRO 20,39 64,17 

SULFA 7,32 16,32 

TRIM 110,27 82,96 

 

Como se pode constatar por análise dos resultados, ocorrem perdas significativa de dois dos antibióticos durante a liofilização, o metronidazol e a 
sulfametoxazol, contrariamente ao que se sucede com a trimetoprima.  
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Figura AII 1 - Cromatograma HPLC-DAD alface contaminada (2mg/L)+liofilizada (68h) 
 

Figura AII 2 - Cromatograma HPLC-DAD alface liofilizada (68h)+contaminada 
(2mg/L) 

Figura AII 3 - Cromatograma HPLC-DAD alface contaminada (2mg/L)+liofilizada 
(24h) 

Figura AII 4 - Cromatograma HPLC-DAD alface liofilizada (24h)+contaminada 
(2mg/L) 

Amostra contaminada 

Amostra não contamimada 
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