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RESUMO 

 
 

O propósito deste trabalho é avaliar a aplicação de um método para monitorar a contaminação 

do solo pelo Fármaco Azitromicina, causado através do descarte incorreto feito pela 

população, utilizando a técnica de Espectroscopia por Infra Vermelho com Transformada de 

Fourier. Verificou-se que o fármaco mesmo na característica de micropoluente, exerce 

impactos significativos ao meio ambiente. O solo esteve em contato com o fármaco 

Azitromicina nas apresentações de 250 mg e 500 mg, por 20 dias, expostos à condições 

climáticas diversas; e pode-se observar uma recuperação residual deste fármaco no solo de 

6,41 % para apresentações de 250 mg e 10,14% para apresentações de 500 mg, considerando 

o pior caso. A Técnica de Infravermelho com Transformada de Fourier, mostrou-se sensível e 

robusta para quantificação do fármaco. Houve também a aplicação de um questionário, na 

região de Itapevi – Grande São Paulo, para avaliar o grau de conhecimento da população 

sobre a maneira correta de descartar seus medicamentos, e resultados comprovaram que  mais 

de 94% dos entrevistados descartam em lixo comum e 88% nunca obtiveram informações 

sobre o modo correto de descarte de medicamentos. Desta forma o trabalho visa implementar 

um método de quantificação de Azitromicina em solo e alertar a população sobre o impacto 

de suas atitudes ao meio ambiente.  

 

 

Palavras-chave: descarte de medicamentos, resíduo de medicamento, contaminação meio    

Ambiente. 
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ABSTRACT 

 
 
The purpose of this study is to evaluate the application of a method to monitor soil 

contamination by Drug Azithromycin, caused by incorrect disposal made by the population, 

using the technique of Infra Red Spectroscopy Fourier Transform. It was found that the same 

drug in micropoluente characteristic exerts significant effects on the environment. The soil 

was in contact with the drug presentations Azithromycin 250 mg and 500 mg for 20 days, 

exposed to different climatic conditions, and can observe the recovery of the residual drug in 

the soil of 6.41% for 250 mg presentations and 10.14% for presentations 500 mg, considering 

the worst case. The technique of Fourier Transform Infrared proved to be sensitive and robust 

for quantification of the drug. There was also a questionnaire, in the region of Itapevi - 

Greater São Paulo, to assess the degree of knowledge of the population about how to properly 

dispose of their drugs, and results showed that over 94% of respondents discard in trash and 

88 % never obtained information on the proper way to dispose of medications . Thus, the 

study aims to implement a method of quantifying soil Azithromycin and alert the public 

about the impact of their attitudes to the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: dispose of medicines, drug residue, environmental contamination. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A Indústria Farmacêutica, de acordo com os dados recém publicados em 2010 pelo 

Ministério da Saúde (MS), movimenta cerca de R$ 28 bilhões anualmente. O Brasil  é o nono 

maior mercado de medicamentos do mundo e conta com importantes indústrias em seu 

território (FEBRAFARMA, 2011). 

Um potente antibiótico de uso habitual chamado Azitromicina, será tratado nesse 

trabalho, e representa um importante fármaco para a classe dos antibióticos, devido sua alta 

toxicidade e capacidade de contaminação; sua produção alcança números relevantes, 

chegando a cerca de 10.000 toneladas produzidos anualmente (FEBRAFARMA, 2011).  

Tratando-se de um medicamento de fácil acesso à população, ao término de um 

tratamento, ocorre o descarte dos comprimidos que não foram utilizados, como resíduo de 

medicamentos, diretamente no meio ambiente por meio do lançamento direto na rede de 

esgotos domésticos tratados ou não em cursos de água. Também devem ser considerados os 

efluentes de indústrias farmacêuticas, efluentes rurais, a presença de fármacos no esterco 

animal utilizado para a adubação do solo e a disposição inadequada de fármacos após a 

expiração do prazo de validade (MELO et al., 2009). 

As conseqüências desses fármacos para o meio ambiente não são muito conhecidas; 

entretanto a grande preocupação em relação a presença na água e no solo, são os potenciais 

efeitos adversos para a saúde humana, animal e de organismos aquáticos (EICKHOFF, 2009). 

 De acordo com IBGE (2008), no Brasil, devido a precariedade da estrutura sanitária 

de tratamento de esgotos, estima-se que há uma grande quantidade de resíduo de fármacos 

não removidos nos sistemas pluviais, sendo que dados revelam que apenas 52,2% dos 

municípios brasileiros possuem serviço de coleta de esgoto e 33,5%  dos domicílios são 

atendidos por  rede geral de esgotos. 

Por isso alguns grupos de medicamentos merecem uma atenção especial, dentro deles 

os antibióticos e os hormônios. Os antibióticos podem proporcionar o desenvolvimento de 

bactérias resistentes e os hormônios podem afetar características do sistema reprodutivo de 

organismos aquáticos, como a feminilização de peixes machos presentes em rios 

contaminados com descartes de efluentes de Estação de Tratamento de Esgotos (MELO et al., 

2009).  
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No Brasil, estudos revelando tais dados são escassos. Neste contexto, o destino final 

dos resíduos medicamentosos é tema relevante para a saúde pública, devido às diferenças de 

propriedades físicoquímicas dos medicamentos que por fim se tornarão resíduos 

(RODRIGUES, 2009). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 
Desde a década de 70 começou-se a atentar para a presença de fármacos em 

ambientes aquáticos e terrestres, desde então diversos estudos tem sido realizados e revelam a 

presença de resíduos de  medicamentos em várias partes do mundo (MELO et al.,2009).  

Os resíduos de medicamentos através do esgoto bruto chegam até as estações de 

tratamento de esgotos (ETEs) e são submetidos a tratamentos convencionais que não são 

capazes de removerem por completo os fármacos residuais. Isso ocorre devido a 

complexidade molecular dos fármacos por possuírem ação biocida ou estruturas químicas 

complexas não passíveis de biodegradação (EICKHOFF, 2009). 

Os compostos farmacêuticos são projetados para terem um modo específico de ação e 

serem persistentes, mantendo sua estrutura química, por tempo suficiente para sua ação 

terapêutica, e assim persistem também no meio ambiente. Mesmo as drogas que possuem 

meia vida curta, são passíveis de causar exposições crônicas, uma vez que sua introdução 

contínua no meio ambiente leva à bioacumulação (ANDREOZZI e RAFAELLI., 2003). 

Além disso, mesmo que a concetração de alguns fármacos encontrados no meio ambiente seja 

baixa, a combinação deles pode ter efeitos pronunciados devido os mecanismos de ação 

sinérgicas.(REIS FILHO e BARRETO, 2007) 

As indústrias farmacêuticas tem crescente preocupação em reduzir o número de 

emissão de poluentes, devido principalmente a opinião pública e as pressões externas. Muitas 

empresas tem se empenhado em implementar sistemas de gestão ambiental junto as normas 

do sistema de gestão ambiental, porém, a geração de resíduos de medicamentos não termina 

em seu processo de fabricação, mas continua durante o manuseio e uso da população. 

Durante este trajeto ocorre a geração de resíduos, como embalagens, que são dispostas 

inadequadamente e causam impacto negativo (EICKHOFF, 2009). 

Segundo ANVISA (2009) dados apontam que na ultima década a população brasileira 

cresceu 16,8 %, enquanto que a geração de resíduos aumentou 48% assim destaca-se o 

aumento da produção, velocidade de geração e concepção dos produtos, bem como as 
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características “não-degradáveis” dos resíduos gerados, aumentando a cada dia a diversidade 

de produtos com componentes e materiais de difícil degradação e maior toxicidade. 

Os produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, e alguns subprodutos industriais têm 

sido considerados “contaminantes emergentes” e há uma crescente preocupação em relação 

ao descarte desses produtos devido sua liberação contínua em ambientes aquáticos, 

considerando ainda que sua persistência provoque efeitos toxicológicos graves (BOUND e 

VOULVOULIS, 2004; MATAMOROS & BOYUNA, 2006). 

Por mais que a concentração dos fármacos sejam indetectáveis, poderão exercer 

efeitos em organismos aquáticos e plantas de modo desapercebido por um determinado 

tempo, entretanto estes efeitos podem progredir para estágio irreversíveis, alterando a 

sucessão natural e ecológica (BARTHA & RUBER, 2010). 

No Brasil ainda não há uma responsabilidade definida sobre como deverá ser 

realizado o descarte de medicamentos por parte de consumidores, indústrias e 

estabelecimentos de saúde (drogarias e hospitais). Grande parte da população não sabe ou 

nunca obteve informações sobre como realizar o descarte de medicamentos que possui em 

casa. Por este motivo, a forma indiscriminada como é feito o descarte desses contaminantes 

emergentes, por não serem regulamentados, quando comparados a estudos realizados com 

descarte de pesticidas, que já possuem regulamentação, geram níveis alarmantes de 

preocupação (FRANÇA, 2011). 

Para o gerenciamento de resíduos adota-se a classificação de acordo com três órgãos 

competentes, sendo eles a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sendo que 

nos dois últimos a classificação é organizada por grupos e na ABNT por normas  

(GERALDO et al., 2009).  

Nesse contexto, o referente estudo apresenta a seguinte questão norteadora: Qual a 

necessidade de desenvolver um método de quantificação do Fármaco Azitromicina em solo, 

diante da problemática do descarte incorreto feito pela população?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

Este trabalho visa desenvolver um método para análise de monitoramento da 

Azitromicina no solo, através da técnica de Infra-Vermelho com Transformada de Fourier 

(FT-IR). 

 

1.2.2 Específicos 

- Verificar se a comunidade descarta de maneira correta os seus medicamentos, através 

de questionário; 

- Obter a melhor região de análise da substância, através da comparação da 

comprovação da linearidade das áreas de bandas de vibração com as concentrações do padrão; 

- Desenvolver a curva de calibração para o método; 

- Validar a técnica estatisticamente; 

- Testar solventes para indentificar aquele que melhor extrai a azitromicina do solo; 

- Simular a contaminação do solo variando quantidades do fármaco, e variações 

ambientais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Industria Farmaceútica 

A indústria farmacêutica mundial é composta por mais de 10 mil empresas. Os 

Estados Unidos (EUA) são, ao mesmo tempo, o maior produtor e o maior consumidor desse 

mercado. As maiores multinacionais exportadoras estão sediadas na Suíça, Alemanha, Grã-

Bretanha e Suécia. Bélgica, Dinamarca e Irlanda, também apresentam superávits em suas 

balanças comerciais de medicamentos (FEBRAFARMA, 2011). 

Por outro lado, países do Leste Europeu, Coréia, Austrália, Itália, Finlândia, Noruega 

e Japão são substanciais importadores. Pode ser considerado um setor oligopolista, uma vez 

que as oito maiores empresas contribuem com cerca de 40% do faturamento mundial em um 

processo de concentração crescente (CAPANEMA, et al.2004) 

Especificamente no Brasil, merece atenção o fortalecimento das empresas de controle 

Nacional, que pode ser observado pela alteração recente do ranking do mercado brasileiro.  

Essa alteração pode ser atribuída ao processo de concentração do setor no Brasil e ao 

crescimento do mercado de genéricos, dominado no país pelas empresas de capital nacional 

(FEBRAFARMA, 2011).  

O Brasil  é o nono maior mercado de medicamentos do mundo e conta com 

importantes indústrias em seu território. Entre as seis maiores empresas farmacêuticas, quatro 

são brasileiras e apresentam crescimento acelerado na produção de medicamentos genéricos; 

dentre os medicamentos em alta produção, destacam-se os antibióticos e hormônios 

(FEBRAFARMA, 2011). 

Um potente antibiótico de uso habitual chamado Azitromicina, será tratado nesse 

trabalho, e representa um importante fármaco para a classe dos antibióticos, devido sua alta 

toxicidade e capacidade de contaminação; sua produção alcança números relevantes, 

chegando a cerca de 10.000 toneladas produzidos anualmente (FEBRAFARMA, 2011). 

Devido as vendas crescentes e o grande número de prescrições, a Azitromicina tornou-se um 

medicamento de primeira escolha para tratamentos respiratórios cotidianos, o que facilita sua 

disposição nas residências urbanas (EICKHOFF, 2009). 
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2.1.1 O Produto Farmacêutico 

Segundo RENOVATO (2008), atualmente o medicamento não é apenas um recurso 

terapêutico pautado no modelo técno-biomédico, mas também um fenômeno vinculado e 

subordinado às necessidades de produção e reprodução da força de trabalho, assumindo a 

força de mercadoria. 

O ciclo médio de vida de um produto farmacêutico, desde a sua concepção até a 

disponibilização ao mercado é de aproximadamente vinte anos, sendo dez anos gastos com 

testes, outros dois são despendidos no processo de aprovação do produto pelas agencias 

governamentais competentes, restando apenas, em média oito anos a comercialização 

exclusiva pela empresa detentora da patente antes que esta expire, abrindo o mercado para 

medicamentos genéricos e similares (RENOVATO, 2008). 

Os fármacos mesmo quando projetados para atuarem em seres humanos, podem afetar 

organismos aquáticos, devido a semelhança nos receptores para determinados medicamentos, 

afetando a hierarquia biológica (célula, órgão, organismo, população e ecossistema) 

(SUCHARA, 2007). 

Os produtos farmacêuticos podem ser classificados de acordo com  CSILLAG e 

SAMPAIO (2001), em quatro grandes grupos: 

a) novas moléculas: são os materiais farmoquímicos geralmente de altos valores 

agregados, fruto de altos investimentos realizados por laboratórios nas atividades de pesquisa 

e desenvolvimento. São também conhecido como os princípio ativo, aquelas matérias-primas 

responsáveis pela ação terapêutica;  

b) produtos de prescrição médica: também denominados produtos éticos, pois 

dependem quase exclusivamente da prescrição de médicos para que sejam comercializados. 

Sua comercialização é regulamentada por lei e os pontos de venda só o podem fazê-lo 

mediante a apresentação de receita. Podem ser subdivididos em produtos de marca ou 

referência, quando os laboratórios produtores são detentores das patentes e os produtos 

similares, apresentam propriedades terapêuticas semelhantes às dos produtos de marca. Os 

similares geralmente são compostos pelos mesmos princípios dos medicamentos de marca, 

porém a sua comercialização só se faz possível após o prazo de expiração da patente do 

medicamento de marca. Visualmente, tanto as embalagens dos produtos de marca como a dos 

similares contêm faixas horizontais vermelhas ou pretas. 
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c) produtos Over the counter (OTC): a tradução literal da expressão OTC seria 

“sobre o balcão”, que na realidade representa toda a classe de produtos farmacêuticos que 

pode ser comercializada sem a necessidade de apresentação de receita médica. 

d) Produtos genéricos: são produtos que não possuem marca, são identificados pelo 

nome da substância ou princípio ativo e sua empregabilidade só se faz autorizada após o 

término do prazo de vigência da patente do medicamento de marca, porém são submetidos à 

testes de bioequivalência. 

A lógica do consumo de medicamentos está cada vez mais relacionada com o poder 

aquisitivo das populações, em detrimento das reais necessidades definidas pelos indicadores 

epidemiológicos que relatam as condições de vida. Cerca de 1/3 da população mundial não 

tem acesso regular aos medicamentos essenciais (RENOVATO, 2008). 

Atualmente, existem cerca de 540 indústrias farmacêuticas cadastradas no Brasil, 

sendo 90 produtoras do medicamento similar e a indústria nacional lidera as vendas no 

mercado interno e reforça os investimentos em pesquisa, respaldada pela força dos genéricos 

(FEBRAFARMA, 2011). 

 

2.1.2 Classe Farmacêutica Antibióticos 

No sentido mais estrito, os antibióticos são substâncias antibacterianas produzidas por 

diversas espécies de microorganismos (bactérias, fungos e actinomicetos), que suprimem o 

crescimento de outros microorganismos (GOODMAN & GILMAN, 2007). 

Os antibióticos diferem acentuadamente nas suas propriedades físicas, químicas e 

farmacológicas, no espectro antibacteriano e no mecanismo de ação (RANG & DALE, 2003). 

O antibiótico escolhido para realizar a investigação deste trabalho, foi a Azitromicina; 

na apresentação de comprimidos revestidos de 500mg e 250 mg. 

A Azitromicina pertence ao grupo dos antibióticos diversos, denominados 

Macrolídeos e sua estrutura química, contém um anel de lactona de 15 membros, sempre 

fixados a um ou mais desoaçucares, ainda possui um átomo de nitrigênio metil-substituído no 

anel de lactona (GOODMAN & GILMAN, 2007). 

Essas modificações moleculares permitem uma melhor estabilidade em ácido e a 

penetração tecidual, além de ampliar o espectro de atividade (RANG & DALE, 2003). A 

Figura 1 representa a estrutura molecular da Azitromicina. 
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Figura1 – Representação da Estrutura Molecular da Azitromicina 

Fonte: (GOODMAN & GILMAN, 2007) 

 

Dentre suas principais indicações terapêuticas, destacam-se: Pneumonia adquirida na 

comunidade, faringites, oitites, infecções de pele e estruturas cultâneas. A Azitromicina 

mostra-se útil no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis como sífilis e no 

tratamento de doenças como: Difteria e Coqueluche (GOODMAN & GILMAN, 2007). 

Tratando-se de um medicamento de fácil acesso à população, ao término de um 

tratamento, ocorre o descarte dos comprimidos que não foram utilizados, como resíduo de 

medicamentos, diretamente no meio ambiente por meio do lançamento direto na rede de 

esgotos domésticos tratados ou não em cursos de água. Também devem ser considerados os 

efluentes de indústrias farmacêuticas, efluentes rurais, a presença de fármacos no esterco 

animal utilizado para a adubação do solo e a disposição inadequada de fármacos após a 

expiração do prazo de validade (MELO et al., 2009). 

 

2.2 Resíduos Sólidos 

De acordo com a  NBR N° 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), os resíduos sólidos são definidos como : “Resíduos nos estados sólido e 

semisólido,que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
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lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para 

isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível." 

O lixo é caracrterizado como todo e qualquer material residual orgânico ou 

inorgânicos, resultante das atividades diárias dos seres humanos em sociedade. Pode-se 

encontrar nos estados sólido, líquido ou gasoso de acordo com sua origem de produção 

(RODRIGUES, 2009). 

Quando não tratado adequadamente, o lixo acarreta sérios danos ao meio ambiente, 

contaminando solo, água e ar  (RODRIGUES, 2009). 

 

2.2.1 Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde (RSSS) 

De acordo com Resolução CONAMA nº 358/05 e a Resolução ANVISA n° 33/03,  os 

resíduos oriundos da produção, formulação, preparação e utilização de produtos 

farmacêuticos, bem como resíduos de medicamentos, estão enquadrados como resíduo 

perigoso e devem ser tratados com a devida atenção. 

Os resíduos de medicamentos (RM) são classificados como Resíduos Sólidos em 

Serviços de Saúde (RSSS), e são classificados em cinco grupos: Grupo A - potencialmente 

infectantes; Grupo B - químicos; Grupo C -  rejeitos radioativos; Grupo D - resíduos comuns; 

e Grupo E - perfurocortantes. (GARCIA & RAMOS, 2004).  

As considerações de classificação, segregação e destino final do grupo B, que é o foco 

de interesse deste trabalho, está representado da seguinte forma: 

a) Classificação: Grupo B – Químicos: resíduos contendo substâncias químicas que 

apresentem risco à saúde pública ou ao meio ambiente, independente de suas características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

b) Classificação dos resíduos do grupo B: resíduos dos medicamentos e dos insumos 

farmacêuticos vencidos, contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente impróprios 

para consumo que oferecem risco (produtos hormonais de uso sistêmico; antibacterianos de 

uso tópico descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos; medicamentos citostáticos, antineoplásicos, digitálicos, imunossupressores, 

imunomoduladores, antiretrovirais).  
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c) Descarte de Resíduos grupo B: os fabricantes, importadores e distribuidores 

deverão providenciar informações ao consumidor quanto ao perigo durante o manuseio. Eles 

devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, adequado a cada tipo de 

substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico; em 

frasco de até dois litros ou bombonas de material compatível como líquido armazenado. 

Sempre que possível deve ser de plástico, resistentes, rígidas e estanques, com tanque 

rosqueada e vedante. Resíduos B gerados pelos Programas de Assistência Domiciliar: devem 

ser identificados, acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por 

pessoa treinada de acordo com o regulamento técnico, e encaminhados ao estabelecimento de 

saúde de referência.  

d) Segregação dos Resíduos do grupo B: devem ser encaminhados ao Aterro Sanitário 

Industrial para Resíduos Perigosos – Classe I ou serem submetidos a tratamento de acordo 

com as orientações do órgão local de meio ambiente, em instalações licenciadas para este 

fim. 

O responsável pelo estabelecimento gerador deverá implementar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), definido como um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados baseando-se em normas científicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos 

gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos funcionários, 

a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (GARCIA & 

RAMOS, 2004). 

O PGRSS deve ser elaborado com base nas características e volume dos resíduos de 

serviços de saúde gerados, estabelecendo as diretrizes de manejo desses resíduos, incluindo as 

medidas de: segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento 

intermediário, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e 

transporte externo e destinação final. Cada uma dessas etapas é indicada de maneira 

específica para cada tipo de resíduos de serviços de saúde (FERREIRA, 1995). 

Espera-se que, com a publicação da nova norma da ANVISA, sejam sanadas várias 

dúvidas a respeito do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e que haja uma 

uniformização das medidas de gerenciamento desses resíduos em todo o território nacional, 

visando proteger a saúde dos trabalhadores envolvidos no manuseio dos resíduos, da 

comunidade em geral e do meio ambiente (GARCIA & RAMOS, 2004). 
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Os estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde têm um prazo de um 

ano para se adaptarem às normas. A partir desse momento, os estabelecimentos que não 

seguirem as normas poderão ser punidos, recebendo desde notificações, até multas, de acordo 

com a Lei no 6.437/1977 8. A fiscalização caberá às vigilâncias sanitárias estaduais e 

municipais (GARCIA & RAMOS, 2004). 

No Brasil, não se dispõe de dados precisos sobre a produção e qualidade da maior 

parte dos resíduos sólidos. O que se sabe, pela constatação da presença de resíduos de forma 

indiscriminada no ambiente, além daqueles dispostos em sistemas sob controle, é que as 

quantidades são elevadas e os problemas decorrentes, bastante graves (FERREIRA, 1995). 

 

2.3 Resíduos de Medicamentos e o Meio Ambiente 

Sob a ótica da perspectiva econômica, apenas as substâncias químicas residuais dos 

processos de síntese ou purificação de fármacos pode ser por definição, entendido como 

resíduo. Contudo do ponto de vista ambiental, tanto os fármacos bem como seus metabólitos 

ativos, embora até recentemente, tenham recebido pouca atenção, estes micro-poluentes vêm 

sendo alvos de estudos do ponto de vista exposição ao meio ambiente (RODRIGUES, 2009). 

O Quadro 1 apresenta o potencial de risco dos resíduos químico-farmacêuticos e suas 

subdivisões: 

Quadro 1 – Potencial de Risco dos Resíduos Químico-Farmacêutico 

A) Fármacos 
propriamente ditos: 

B) Metabólitos ativos: C) Substâncias químicas 
residuais 
dos processos de síntese ou 
purificação de fármacos 

Alta toxicidade 
associada e alta 
estabilidade 

Alta estabilidade Tóxicas e/ou reativas 

Alta toxicidade 
associada e baixa 
estabilidade 

Baixa estabilidade Inócuas e/ou inertes 

Baixa toxicidade 
associada 

  

Fonte: GIL E MATHIAS (2005) 
 

Estima-se que, entre as principais classes de fármacos, as mais impactantes sejam: 

antibióticos (76,6%), hormônios (73,6%) e antidepressivos (69,4%), sendo que os respectivos 

valores correspondem aos percentuais de fármacos de cada classe com inerente risco 

ambiental (BOUND et al., 2005). 
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A poluição da água e do solo se dá principalmente pelo lançamento, descarga ou 

emissão dessas substâncias em qualquer estado químico, de forma a comprometer direta e 

indiretamente as propriedades naturais desta água e deste solo. Tais substâncias destacam-se 

entre orgânicas e inorgânicas (biodegradáveis) (FIORILLO, 2009). 

De acordo com FIORILLO (2009), a matéria orgânica é, geralmente, descarregada em 

aterros sanitários, comprometendo lençóis freáticos, permitindo a proliferação de bactérias. 

Que acabam competindo com as espécies aquáticas na luta pelo oxigênio, dizimando-as e 

ocasionando um desequilíbrio ecológico. As matérias inorgânicas, ou não biodegradáveis, são 

biologicamente resistentes, como por exemplo, substâncias plásticas, herbicidas, pesticidas e 

inseticidas, além dos inpumeros desetos dos processos industriais. 

Entre os impactos ambientais mais preocupantes associados a resíduos de fármacos 

está a genotoxicidade (GIL e MATHIAS, 2005), que pode ser definida como a capacidade 

que algumas substâncias químicas apresentam em produzir alterações genéticas em 

organismos a elas expostos. 

JOBLING et al. (1998) observaram que o estradiol, hormônio feminino, quando 

lançado em efluentes promovia a feminização de peixes. ISIDORI et al. (2005) verificaram 

potencial mutagênico do produto de degradação da furosemida, um dos diuréticos mais 

consumidos no mundo. Já JARDIM (1998) relatou alterações no desenvolvimento de plantas, 

plancton, microrganismos e insetos. 

Outro problema ambiental de relevância em saúde pública, relacionado aos resíduos 

de fármacos é o desenvolvimento da resistência. Estima-se que 55% de todos os 

microrganismos apresentem resistência a pelo menos um antibiótico, tomando-se os 

antibióticos beta-lactâmicos, grupo das penicilinas como exemplos mais comuns (BERGER 

et al., 1986). 

A contaminação de rios, lagos, lençóis freáticos e mares tem motivado estudos 

ambientais desde o início do sec.XX, caracterizando como um problema ambiental em todo o 

mundo, pois a produção industrial normalmente orienta-se pela minimização de custos. 

Estudos em inúmeros países destacam a ocorrência de resíduos de fármacos em corpos 

hídricos. O descarte indevido pela população em geral, dos fármacos e medicamentos em 

desuso, vencidos ou deteriorados, normalmente destinados a aterros e lixões, associados ao 

resíduo domiciliar comum, contaminam as águas superficiais e profundas (ZAPAROLLI, 

2011). 
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Segundo SPISSO (2009), medicamentos veterinários quando utilizados em grande 

quantidades, de forma indevida e não respeitando os períodos de carência e outros fatores, 

podem contaminar tanto o alimento consumido pela população quanto o meio ambiente. 

Assim sendo, o inerente potencial dos riscos envolvidos ao manejo de substâncias 

químicas, aumenta a importância da implantação de programas de gerenciamento de resíduos 

sólidos de serviço de saúde eficazes, a fim de evitar o comprometimento da segurança e 

saúde de trabalhadores, população e meio ambiente (SORENSEN  et al., 1998). 

 

2.4 Rota de Resíduos de Medicamentos e o Meio Ambiente 

Os principais sítios de ocorrência ambiental de fármacos podem ser divididos em 

cinco grupos principais (SORENSEN et al., 1998; BOUND et al., 2005; COMORETTO et 

al., 2005): 

a) águas de lençóis freáticos: por infiltração de linhas de esgoto ou efluentes; 

b) águas de rios: por despejo de esgoto doméstico ou industrial ou de rural quando 

transportadas do solo pelas chuvas; 

c) águas oceânicas: por despejo de esgoto doméstico ou dos próprios rios; 

d) sedimentos: pela deposição de espécies ativas insolúveis; 

e) solo: pelo despejo urbano inadequado ou do uso rural. 

Quanto às possíveis vias de contaminação ambiental por RM e seus metabólitos, 

destaca-se tanto a zona a urbana e como a rural. 

O trajeto percorrido pelos Fármacos pode ser representado na Figura 2, a seguir: 
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 Figura 2 - Exemplo dos possíveis trajetos dos fármacos no ambiente. Fonte: Costa, Dordio 
(2010) 

 
Segundo GIL & MATHIAS (2005) a via urbana, principalmente associada a 

medicamentos de uso humano, pode decorrer principalmente: excreção urinária ou fecal, com 

conseqüente contaminação de esgotos por fármacos e/ou seus metabólitos; ou do descarte de 

medicamentos vencidos em lixos domésticos. Por sua vez, a zona rural, segundo os mesmos 

autores está associada predominantemente, a medicamentos de uso veterinário, os quais 

podem ser utilizados para fins diversos. Como exemplo, destaca-se o uso de antibióticos para 

promoção do crescimento, a adição de hormônios em rações e agentes antiparasitários.  
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Segundo SORENSEN et al. (1998), através de alguns cálculos têm estimado que 70 a 

80% das drogas administradas em fazendas são lançadas ao meio ambiente. Tal fato levou, 

por exemplo, a países como a Suécia a proibir uso de antibióticos como promotores de 

crescimento em animais, restringindo as vendas às prescrições veterinárias. 

A exposição, disposição e efeitos dos fármacos no meio ambiente pode ser melhor 

visualizada por meio da Figura 3, a qual se verifica a passagem dos RM pelo sistema de 

tratamento de esgoto,e  a persistência desses resíduos no ambiente aquático. 

 

Figura 3 – Rota de Exposição do Fármaco no Meio Ambiente - Fonte: SORENSEN et al., 
(1998) 
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Segundo MELO et al. (2009) a presença RM em efluentes de ETEs é reflexo da baixa 

eficiência de remoção dos mesmos pelos processos convencionais de tratamento e leva à 

contaminação de águas superficiais. 

A remoção dos RM em ETEs depende das características físico-químicas de cada 

composto, por exemplo, para o anticonvulsivante carbamazepina uma remoção de 7% foi 

observada, enquanto que para o analgésico ácido acetil salicílico (AAS) 99% foi obtida em 

uma ETE na Alemanha (MELO et al., 2009). 

Eficiência de remoção afluente e efluente de alguns fármacos em unidades de 

tratamento de esgotos é bastante variável. O Quadro 2 demonstra a variação da remoção de 

fármacos citando alguns exemplos. 

Quadro 2 – Eficiência de Remoção de Fármacos em Efluentes e Afluentes 

Composto Afluente (µg/l) Efluente (µg/l) Remoção (%) Referência 

Analgésico/antiinflamatório 

AAS 3,2 0,6 81 Ternes, et al. (1999) 

Diclofenaco 3,0 2,5 17 Heberer (2002 

 2,8 1,9 23 Quintana, et al. 

(2005)b 

 0,4 – 1,9 0,4 – 1,9 0 Tauxe-Wuersch, et 

al. (2005)c 

Ibuprofeno 38,7 4,0 >90 Buser, et al. (1999) 

 2,6 – 5,7 0,9 – 2,1 60 – 70 Carballa, et al. 

(2004)a 

 2,0 – 3,0 0,6 – 0,8 53 – 79 Tauxe-Wuersch, et 

al. (2005)c 

n.r.: não reportado. Fonte: FENT  et al.(2006) 
a concentração média ou %. 
b concentração média ou %. 

c concentração máxima ou %. 
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2.5 Gerenciamento de Resíduos para a contribuição do  Desenvolvimento Sustentável 

Entende-se por  gerenciamento de resíduos a separação de materiais recicláveis, como 

plásticos,vidros, papéis, metais e outros, nas várias fontes geradoras – residências, 

empresas,escolas, comércio, indústrias, unidades de saúde –, tendo em vista a coleta e o 

encaminhamento para a reciclagem. Esses materiais representam cerca de 30 por cento da 

composição do lixo domiciliar brasileiro, que na sua maior parte é composto por matéria 

orgânica (IBGE, 2001). 

A administração do uso dos recursos ambientais com finalidade de manter ou 

recuperar a qualidade dos recursos e desenvolvimento social é um instrumento essencial para 

que se garanta o desenvolvimento sustentável (JARDIM, 1998). 

A solução para esse problema pode estar no desenvolvimento de modelos integrados e 

sustentáveis que considerem, desde o momento da geração dos resíduos, a maximização de 

seu reaproveitamento e de sua reciclagem com a conseqüente redução do volume. Além da 

implementação de programas educacionais que devem ser encarados de forma refelexiva e 

não apenas reducionista (MELO & FEHR, 2010). 

No Brasil, os programas municipais de coleta seletiva integram o sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares. Esses programas podem ser peracionalizados 

unicamente pelas prefeituras (ou por empresas contratadas para essa finalidade), ou pelas 

prefeituras em parceria com catadores organizados em cooperativas, associações, ONGs e, 

recentemente, em Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as Oscips (RIBEIRO 

& BESEN, 2006). 

A participação da população nos programas de gerenciamento de resíduos e coleta 

seletiva são voluntárias na maioria das cidades. A mobilização para a separação dos materiais 

recicláveis na fonte geradora – papéis, vidros, plásticos e metais, entre outros – é realizada 

através de campanhas de sensibilização promovidas junto aos bairros, condomínios, 

escolas,comércio, empresas e indústrias (RIBEIRO & BESEN, 2006). 

As indústrias farmacêuticas dão sinais de que estão cada vez mais alinhadas ao 

conceito de sustentabilidade ambiental, aplicando, principalmente, a redução da geração de 

resíduos (ANDRADE, 2000). 

No verdadeiro sentido da sustentabilidade, seria necessário que o Estado, além de 

fazer a gestão integrada do resultado, ou seja, do lixo – resíduo – mercadoria, desde a sua 

produção até a disposição final e a sua re-introdução na cadeia produtiva, conduzisse a gestão 
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pública no sentido de alterar os padrões de produção e consumo, atuando sobre a dimensão 

cultural e educacional da sustentabilidade, a qual é determinante dos comportamentos 

socioeconômicos dos atores em relação aos resíduos (ZANETI et al., 2009).  

 

2.6. Orientação da Legislação Brasileira 

Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio 

ativo e forma farmacêutica, que não oferecerem risco à saúde e ao meio ambiente, citados na 

listagem da ANVISA, quando descartados por drogarias, farmácias, serviços de assistência 

social a saúde, distribuidoras de medicamentos ou no caso de medicamentos apreendidos 

podem ser descartados em sistemas de disposição final licenciados e na rede coletora de 

esgotos do corpo receptor (CONAMA, 2005). 

Pois de acordo com a Lei N° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998 que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

e dá outras providências; o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, 

óleos, substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos, é crime ambiental, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. 

Os resíduos gerados devem ser acondicionados atendendo exigências legais  

referentes ao meio ambiente, saúde e limpeza urbana, em conformidade com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou na ausência delas, segundo normas e 

critérios internacionais aceitos. É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no 

momento da geração, de acordo com sua característica, garantindo a proteção e saúde do 

meio ambiente (FALQUETO, KLIGERMAN & ASSUMPÇÃO, 2010). 

Tratando-se de material de acondicionamento, as embalagens secundárias que não 

tiveram contato com o produto devem ser descaracterizadas e acondicionadas como resíduo 

comum, podendo ser inclusive encaminhadas para reciclagem. Mas as embalagens e os 

materiais contaminados devem ser tratados da mesma forma que os materiais que os 

contaminaram (FALQUETO, KLIGERMAN & ASSUMPÇÃO, 2010). 

Portanto cabe ao gerador de resíduos dar a destinação final adequada aos seus 

resíduos, buscando a solução ecologicamente mais adequada, de acordo com a legislações 

específicas citadas, podendo optar por serviços de coletas, armazenamento, disposição final 

ou inutilização pelo poder público ou pela iniciativa privada; já que existem no país empresas 

que prestam os mais variados tipos de serviços, desde coleta e armazenamento temporário até 
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a incineração ou disposição em aterros sanitários classe II ( destinados a abrigar resíduos 

químicos) (BILA e DEZOTTI, 2003). 

 

2.7 Orientação da Legislação Internacional 

O FDA (Food and Drug Aministration), órgão governamental norte-americano, em 

alguns casos, não proíbe a reutilização de medicamentos, e permite que esta seja 

regulamentada, particularmente em cada estado. Trinta e seis estados americanos permitem 

alguma forma de reutilização ou revenda, 17 permitem ambas as práticas e 12 proíbem 

qualquer uma das formas (DAUGHTON, 2003). Os medicamentos a serem re-utilizados, 

devem estar dentro do prazo de validade e em bom estado de acondicionamento, para que 

seja novamente dispensado à outro usuário (DAUGHTON, 2003). 

Na Colúmbia Britânica, em 1996, as indústrias farmacêuticas voluntariamente 

elaboraram o programa EnviRX que tinha como objetivo orientar o consumidor final sobre 

como descartar seus medicamentos. Em 1997, o governo ampliou o programa, denominando 

Post-Consumer Stwardship Program Regulation, que aceitava todos os medicamentos 

vencidos de venda livre e alguns de venda sob prescrição médica, sem aceitar amostras grátis 

(DAUGHTON, 2003). 

Atualmente a maioria das farmácias participam de um programa de recolhimento de 

medicamentos (Medications Return Program –MRP), instituído em 2001, que foi adotado 

pela Associação Nacional de Autoridades Regulatórias de Farmácias no Canadá (Canada´s 

National Association of Pharmacy Regulatory Authorities –NAPRA). Dentre as justificativas 

para adoção do programa citam a redução de envenenamentos acidentais de crianças por 

medicamentos vencidos, redução de custos, automedicação imprópria e redução de potencial 

dano ambiental. Algumas outras ações são tomadas de maneira isoladas em algumas 

províncias Canadenses, como em Alberta, onde a participação efetiva da Associação 

Farmacêutica, investigam como são descartados os medicamentos pela população, por que 

estes medicamentos não são reutilizados e quais os cuidados pessoais tomados pela 

população sobre o exposto assunto. Através das informações coletadas, o programa consegue 

estabelecer um esquema de prescrição fracionada realizada pelo profissional farmacêutico, 

onde o consumidor recebe apenas a quantidade necessária para realização do seu tratamento, 

evitando o desperdício (DAUGHTON, 2003). 
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Na Nova Zelândia, foi implementado um programa de dispensação de medicamentos, 

que visava prever a adesão ao tratamento, para paciente que necessitam do uso de 

medicamentos contínuos, desta forma cada médico poderia prescrever um receituário d 

edispensação para até 6 meses de tratamento. A Pharmac, órgão regulamentador das 

farmácias realizou uma pesquisa e concluiu que muitos destes medicamentos acabavam não 

sendo utilizados pelos pacientes e consequentemente eram descartados de maneira indevida. 

Através de um questionário aplicado através da Web Site, respondido por 452 indivíduos, 

observou-se que 69%  eliminavam medicamentos líquidos pelo vaso sanitário, 23% na pia, 

5% retornam medicamentos sem uso a drogaria e 2% doam os medicamentos (BRAUND, et 

al., 2009). 

Na Europa, existe um programa de recolhimento de medicamentos, principalmente 

em países como Itália e França. A Agência Européia de Avaliação de Produtos Médicos 

(European Agency for Evoluation of Medicinal Products – EMEA) também recomenda que 

preparações vencidas ou em desuso devem retornar as farmácias locais para destinação final 

correta (DAUGHTON, 2003). 

Na Austrália, em 1998 foi lançado um programa de recolhimento por uma ONG sem 

fins lucrativos (National Return ond Disposal of Unwanted Medicines), em parceria com o 

governo de New South Wales e várias Industrias Farmacêuticas, orientando o consumidor 

final à devolução para estabelecimentos de saúde ou para as próprias indústrias 

(DAUGHTON, 2003). 

O Guideline for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceutical in and after 

Emergencies, publicado em 1999 pela OMS (World Health Organizaton, 1999), é destinado a  

autoridade de países com objetivo de implementação de uma política de gerenciamento e 

destinação final de medicamentos. Os métodos de descarte abordados são: retorno à  

indústria, disposição em aterro sanitário com proteção ao aqüífero e em esgotos, incineração 

em containers fechados, incineração em média temperatura e decomposição química.  

O Guideline foi recomendado após a guerra da Bósnia que gerou um grande número 

de medicamentos vencidos em decorrência de doações dirigidas á população atingida, e é 

apropriado uso para grandes volumes de medicamentos ou situações  emergenciais. 
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2.8  Sistemas Limpos de Produção e qualidade no gerenciamento de resíduos. 

A expressão produção mais limpa (P+L) foi proposta em 1989, pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA com o propósito de responder questões 

como produzir de maneira sustentável (LOPES et al, 2011). 

No dia 2 de agosto de 2010, entrou em vigor a Lei 12.305 que instituiu a Política 

nacional de Resíduos Sólidos. Os principais objetivos desta lei, são: (i) a proteção da saúde 

pública e da qualidade ambiental; (ii) a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos; (iii) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de bens e serviços; (iv) o 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 

ambientais; (v) o incentivo à indústria de reciclagem e a gestão integrada de resíduos sólidos 

(Brasil, 2010). 

Dentre as principais inovações trazidas pela nova lei, estão: a Logística Reversa e a 

responsabilidade Compartilhada. Define-se Logística Reversa como instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada (COUTINHO et al, 2011). 

A Responsabilidade Compartilhada, por sua vez, está definida pela lei como o 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares de serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 

sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (COUTINHO et al, 2011). 

Com a entrada em vigor da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, novas tecnologias para 

resolver o problema do lixo urbano começam a chegar ao Brasil. Até 2014, o País precisa 

eliminar os lixões e melhorar as condições de aterros que nem sempre tratam o chorume e os 

gases da decomposição do lixo - hoje, 43% dos resíduos coletados no Brasil não recebem 

destinação adequada (COUTINHO et al, 2011). 

Ferramentas de avaliação de desempenho são aplicadas pela iniciativa privada para 

proporcionar um conhecimento mais detalhado do assunto desejado. Assim, os indicadores de 

desempenho vêm sendo utilizados como instrumentos de apoio à decisão na elaboração de 
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políticas ambientais, porque tem a capacidade de oferecer ao decisor um panorama do 

sistema de gestão em análise e, por essa razão, são utilizados para mensurar o desempenho 

ambiental, integrar questões ambientais e econômicas em políticas regionais, auxiliar a 

tomada de decisão integrando tais questões (VENTURA et al, 2011). 

 No que se refere aos RSS, nota-se a ausência de instrumentos para a sua avaliação 

contínua, devido aos estabelecimentos de saúde não adotarem técnicas de planejamento e 

controle relacionadas à avaliação de serviço e/ou produto gerado (VENTURA et al, 2011). 

 

2.9. Transformada de Fourrier por Infravermelho FT-IR 

A designação “espectroscopia” é aplicada às técnicas que utilizam transmissão, 

absorção ou reflexão de energia radiante que incide numa amostra, com o objetivo de retirar 

informação acerca da sua composição (ALCANTARA, 2002). 

A espectroscopia de infravermelho (IV) baseia-se no fato das ligações químicas 

possuírem frequências de vibração específicas quando expostas à radiação infravermelha, que 

correspondem aos níveis de energia das moléculas, os níveis vibracionais. As vibrações 

moleculares são os modos de alongamento e de reflexão, que variam de acordo com a forma 

da superfície da energia potencial, da geometria molecular, das massas dos átomos e até do 

acoplamento de vibrações. As vibrações moleculares conduzem à absorção energética, 

induzindo as transições moleculares, tendo como resultado a transição do estado fundamental 

a estados excitados de maior energia (CORREIA, 2011). 

Estas absorções traduzem-se em bandas, que podem ser de dois tipos principais: 

harmônicos e bandas de combinação. O primeiro resulta da excitação das moléculas do 

estado de energia fundamental para estados mais energéticos e correspondem a frequências 

múltiplas da absorção fundamental; as segundas surgem de frequências que vibram 

acopladamente, surgindo frequências correspondentes a somas ou diferenças de duas 

frequências fundamentais (STWART, 1996). 

As ligações moleculares não são conexões estáticas, mas vibram o tempo todo, 

provocando estiramento e compressão das moléculas, resultando em um movimento de onda 

de átomos, com frequência específica dependente dos elementos envolvidos (VAN 

KEMPEN; JACKSON,1996). A espectroscopia no infravermelho próximo, apresenta 

sobreposições (overtones) e bandas de combinações vibracionais moleculares (duas ou mais 

vibrações que ocorrem simultaneamente), sendo que as transições ocorridas não seguem as 
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regras de seleção mecânica quântica. As ligações químicas que apresentam maiores desvios 

são as que envolvem átomos mais leve (H), sendo por isso a espectroscopia FT-IR, 

particularmente sensível as ligações C-H,N-H,O-H e S-H (OSBORNE et al. 1993). 

A espectroscopia de infra-vermelho com transformada de Fourier, FT-IR, permite 

obter o espectro de infravermelho mais rapidamente, pois a frequência da luz infravermelha 

monocromática não vai sendo variada, em vez disso, todos os comprimentos de onda são 

usados e conduzidos para um interferómetro. O interferómetro possui um laser interno de 

referência, cuja frequência é conhecida com exatidão e bastante precisa, tornando-se um 

padrão interno de calibração do comprimento de onda (STWART, 1996). 

A informação de todas as frequências são recolhidas simultaneamente, permitindo 

fazer leituras múltiplas da amostra e a sua posterior média, aumentando assim a sensibilidade 

da análise. É, então, obtido um interferograma, ao qual é aplicado transformada de Fourier 

para ser obtido um espectro idêntico ao da espectroscopia de infravermelho convencional ou 

dispersiva (STWART, 1996). 

O espectro de uma determinada amostra de solo por exemplo, obtida com radiação 

infravermelha, é o resultado da absorção de energia (luz), por moléculas orgânicas, 

particularmente aquelas que possuem ligações do tipo C-H, N-H e O-H (AMORIM,1996). As 

ligações de onda possuem comprimentos de onda característicos, como mostrado no Quadro 

3. 

Quadro 3. Relação dos grupos funcionais com seus possíveis comprimentos de ondas 

analíticos, de acordo com SANTOS (2011). 

Grupo Funcional Comprimento de onda (nm) 

C-H Alifático 1212,1414, 1725,1760 e 2308 

C-H Aromático 1077,1111 e 1615,1665 

O-H água 1440 a 1940 

O-H Fenóis 1500-1800 e 2000-2200 

N-H Aminas 1534, 1000, 2100 

N-H Amidas 1980, 2050, 2180 

 

De modo geral, os principais constituintes dos solos que influenciam em seu 

comportamento espectral são: materiais orgânicos, argilo-minerais, oxido de ferro, além da 

distribuição granulométrica e umidade. A quantidade de radiação refletida (radiância), 
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comparada com a radiação incidente (irradiância) sobre a amostra, fornece a  medida da 

reflectância captada pelos sensores (DALMOLIN et al.,2005). 

 

2.9.1. Aplicações  da Espectroscopia FT-IR 

A técnica FT-IR empregada nas amostras de solo e água é  de muita importância no 

estudo de sistemas moleculares complexos, a espectroscopia por transformada de Fourier 

representa uma alternativa muito elegante aos métodos tradicionais de análise de espectros 

moleculares na faixa do infravermelho (ALCANTARA, 2002). 

Este fato é justificado pelas suas potencialidades, que se traduzem na realização de 

uma análise sem destruição e, muitas vezes, sem tratamento prévio das amostras, na robustez 

do aparelho, na rapidez e facilidade de execução bem como na selectividade da técnica 

(STWART, 1996). 

A espectroscopia de infravermelho com Transfromada de Fourier, proporciona 

vantagens nas áreas controle de qualidade e produção, seu uso é frequente nas rotinas de 

laboratórios de análise, quer no controle de qualidade dos processos industriais, tais como na 

indústria farmacêutica, alimentícia, têxtil ou petroquímica (CORREIA, 2011). 

Segundo AMORIM (1996), a principal vantagem está na análise de mútiplos 

contituintes, em tempo máximo de um minuto, menos necessidade de mão de obra, rapidez e 

portanto menor custo, além de não ser poluente, por não utilizar produtos químicos ou 

reagentes. É raro ver um método analítico, que exiga mais de um pré-tratamento físico da 

amostra, antes da aquisição dos dados espectrais (PASQUINI, 2003). 

A Espectroscopia FT-IR vem sendo utilizada como ferramenta analítica em 

determinações quantitativas e qualitativas de diferentes materiais. Pode-se realizar análises de 

materiais em estados e formas líquidas, sólidas, semissólidas, pastas géis e outras (SKOOG et 

al., 2002; SCHRADER, 1995; BURNS e CIURCZAK, 2001). 

Aplicações da técnica tem sido usadas em indústrias de petróleo, têxtil, carvão, 

cosméticos, polímeros, químicas, tintas, farmacêuticas, sendo aplicado inclusive na 

reestauração de imagens decorativas de pinturas históricas (DRENNEN et al., 1991). 

Tem sido aplicada como método analítico que fornece resultados eficientes na 

determinação de moléculas orgânicas (proteínas e lipídeos) e parâmetros qualitativos de 

produtos da agricultura e de alimentos (MEYER, 1999). 
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As Indústrias farmacêuticas e petroquímicas são áreas onde a espectroscopia 

encontrou grande aplicabilidade, porém a área agrícola tem recebido grande destaque na 

aplicação da técnica, pois foi a pioneira no lançamento e desenvolvimento desta tecnologia 

analítica no mercado (PASQUINI, 2003) 

            KUNDE et al. (2008) utlizaram o FT-IR na caracterização de matéria orgânica de 

solos em campo nativo no Rio Grande do Sul. Bem como, DIAS et al. 2009 utilizaram em 

seu trabalho FT-IR na caracterização de ácidos húmicos em latossolo sob efeito de uso 

contínuo de lodo de esgoto. 

ROSSIGNOLI (2006) desenvolveu um método para analisar os fármacos Glisosamina 

e Condroitina por FT-IR e calibração multivariada. Já BATTEN et al. (1993) avaliaram as 

concentrações de carboidratos em plantas de trigo e arroz e SATO et al. (1995) também, 

analisaram carboidratos via FT-IR em graõs e sementes de girassol, algodão, canola, óleo, 

proteína, clorofila e outros. Portanto, são inúmeras as aplicações e utilidades de FT-IR em 

determinações e quantificações de diversas substâncias químicas em trabalhos científicos. 

MALLAH et al. (2011) desenvolveu uma técnica para a determinação de 

Azitromicina via FT-IR através da compactação da substância sólida com pastilhas de  KBr.. 

 

 

Figura 4 – Resultados obtidos pela determinação da banda C=O Carbonila, em 

Azitromicina compactada com KBr.Fonte: MALLAH et al., (2011) 

 

Neste trabalho, a faixa espectral de 1744 – 1709 cm-1 foi usada para a análise da 

concentração da substância, devido a linearidade apresentada com as áreas geradas pela 
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banda de vibração do grupo C=O, presente na estrutura química da Azitromicina, conforme a 

Figura 3. Este modelo realizado por MALLAH et al. (2011), permitiu comparações das 

técnicas analíticas e forneceu um direcionamento sobre a região espectral de melhor 

evidência da substância Azitromicina. Mesmo sem a compactação das pastilhas de KBr, foi 

possível determinar a recuperação da Azitromicina somente com o uso do solvente orgânico 

Acetonitrila. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Levando-se em consideração, que a demanda de fármacos que são descartados de 

maneira incorreta, podem gerar um potencial contaminante ao meio ambiente, realizou-se o 

estudo através da simulação da contaminação de solos  com o antibiótico Azitromicina, para 

identificação da recuperação, do período de exposição e das consequências geradas por esta 

contaminação. 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Processos e Controle de 

Qualidade do Programa de Mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Nove de 

Julho – UNINOVE. 

 

3.1 Materiais 

3.1.1. Reagentes 

A substância padrão utilizada nas análises para realização da curva de calibração, foi 

Azitromicina PA, com 95.2% de pureza, fornecedor Jubilant®, Lote: AZDO/1008053. Além 

do solvente orgânico Acetonitrila, marca Merck® Lote: I623030, validade 31/02/2015. 

As amostras foram contaminadas com comprimidos de Azitromicina nas 

concentrações de 500 mg e 250 mg. 

3.1.2. Equipamentos  

Os equipamentos envolvidos na análise foram: Espectrômetro de Infravermelho com 

Transformada de Fourier, marca Thermo Scientific®, modelo Nicolet IS5 e Balança 

Shimadzu®, modelo AUY220.  

 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Aplicação do Questionário 
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Na tentativa de identificar o nível de conhecimento dos consumidores à respeito da 

maneira correta de realizar o descarte de seus medicamentos, e a consciência ambiental 

envolvida nessa questão, foi elaborado um questionário composto pelas seguintes perguntas: 

1) Sexo 

2) Idade 

3) Escolaridade 

4) Quando ocorre “sobra” do medicamento após tratamento, qual sua atitude? 

5) Caso mantenha medicamentos guardados em casa, indique os de uso mais frequente: 

6) Como você descarta os medicamentos que não fará mais uso? 

7) Você acredita que a forma de descartar seus medicamentos pode causar algum impacto 

ambiental? 

8) Você já obteve alguma informação sobre a forma correta de descartar seus medicamentos? 

 

As questões foram elaboradas com base nas principais dificuldades encontradas 

relativas à falta de opção e informação adequada sobre a maneira de descarte de Fármacos. 

Os participantes da pesquisa, foram selecionados de maneira aleatória, na região de 

Itapeví - São Paulo, de modo que todos cooperaram com a contribuição destas informações, 

para mensurar o nível de conhecimento à respeito do assunto tratado. 

 

3.2.2. Obtenção da Solução Padrão e Curva de Calibração 

A escolha da região espectral para construção do modelo da curva de calibração, foi 

baseada na elaboração do espectro da substância Azitromicina pura em dez concentrações 

diferentes. O modelo utilizado para curva de calibração se baseou na Lei de Lambert-Beer. 

Preparou-se uma solução mãe, após correção da concentração da massa da pesagem 

em função da pureza da potência do padrão de Azitromicina utilizado (950,2 ug/mg).  

Pesou-se portanto a massa de 1.0524 g de Azitromicina Pura para balão volumétrico 

de 100 ml, a diluição foi realizada com uma mistura de 50 % de Água Ultrapurificada e 50 % 

Acetonitrila solvente orgânico. Esta solução apresentou uma concentração de 9,9999 g/L de 

solução estoque de Azitromicina, da qual foram preparadas soluções padrões diluídas nas 

concentrações de 0,25 g/L até 7,5 g/L. O pH da solução manteve-se em torno de 7,0 ±0,5. 

Realizou-se a leitura individual de cada uma das soluções padrões diluídas, através do 

FT-IR, com 32 scans de resolução, e desta forma obteve-se as curvas para determinar a 
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relação das concentrações em relação as suas áreas que foram avaliadas a partir do Software 

Microcal Oringin®. A banda de escolha para realizar a curva de calibração foi determinada 

na região de energia vibracional 1600-1700 cm-1 ( USPharmacopoeia, 2007). 

A figura 5, a seguir exemplifica o modelo do FT-IR utilizado para realização da 

leituras das amostras e execução da curva de calibração. 

 

 

Figura 5 –  Infra Vermelho Transformada de Fourier - Thermo Scientific®, modelo 

Nicolet IS5. 

 

Após estabelecer e quantificar a relação concentração X área,  os dados foram tratados 

com gráficos de dispersão no programa Excel®. 

 

3.2.3. Teste de Solvente Extrator 

Para a extração das amostra avaliou-se o melhor solvente extrator, através de um teste 

de extração, para tanto foram pesadas em triplicatas aproximadamente cerca de 0,9 g de 

amostra de solo e ambas contaminadas com 0,1 g de Azitromicina.  

A partir deste preparo, utilizou-se 3 solventes extratores em composições 

diferenciadas para avaliar qual teria melhor potencial de remoção da Azitromicina no solo.  

Foram preparadas 3 concentrações distintas deste solvente extrator: Acetonitrila 50% 

+ Água 50%, Acetonitrila 80% + Água 20% e Acetonitrila pura, a amostra foi submetida a 

quantidades iguais de 20 ml destes solventes. Os testes foram realizados de forma hipotética, 

como tentativas e erros, basendo-se na descrição de testes físicos realizados na monografia da 

substância Azitromicina, conforme a Pharmacopéia USP, edição 30. 
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A Figura 6 representa as amostras contaminadas, diluídas em 20 ml dos respectivos 

solventes extratores: 

 

 

Figura 6 – Amostras de solo previamente contaminadas e as numerações 1, 2 e 3 

indicam composições diferentes de solventes (ACN+H20 50:50), (ACN + H20 80:20) e  

ACN (pura) 

 

A próxima etapa para garantir a extração do material, foi o processo de agitação e 

mistura constante da amostra de solo contaminada com seus respectivos solventes extratores 

durante 10 minutos, com barra magnética. Para a obtenção dos espectros das amostras, 

efetou-se a filtração das mesmas em filtro de papel e assim obteve-se as amostras recuperadas 

de acordo com a Figura 7. 
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Figura 7 – Amostras antes e após a etapa de filtração 

 

O cálculo do rendimento da extração ( % R), foi feito a partir da Equação 1: 

100% •



 •=

Az

eAz

M

VC
R %        (1) 

Onde: MAz é a massa de Azitromicina inserida no solo, Caz é a concentração de 

Azitromicina  analisada no solvente extrator e Ve é o volume do solvente extrator. 

 

3.2.4 Estudo da Contaminação do Solo 

Para o preparo das amostras utilizou-se amostras de antibiótico Azitromicina, nas 

concentrações de 500 mg/comprimido e 250 mg/comprimidos, triturados em grau de 

porcelana, para formação do pó de Azitromicina, de modo a simular os resíduos permanentes 

do princípio ativo à partir de sua embalagem primária. 

Padronizou-se a quantidade de solo utilizada no experimento, cerca de 10 ml de solo 

compactados em cuba de germinação. Cada cuba de germinação continham 2 sementes de 

milho e realizou-se a contaminação deste solo com o pó de 1 comprimido inteiro de 

Azitromicina 500mg/comprimidos e com o pó de um comprimido de Azitromicina 250 

mg/comprimidos, por 20 dias. Os comprimidos foram macerados e colocados na superfície 

do solo; em paralelo, calculou-se o índice pluviométrico da região de São Paulo, para o mês 

de Julho de 2012 e o valor obtido foi de 2 mm/dia de água aos quais as amostras seriam 

previamente regadas diariamente. O experimento foi realizado no mês de Julho de 2012, as 

variáveis monitoradas durante este período foram: medição da temperatura diária ao qual 

estavam expostas as amostras, fixação da quantidade de solo para cada experimento 10 cm de 

solo, índice pluviométrico de 2mm/dia ao qual as amostras ficaram expostas, quantidade de 

antibiótico ao qual o solo foi exposto (250 mg e 500 mg). 

Os ensaios foram realizados em triplicatas e as amostras coletadas a cada 5 dias de 

exposição, após iniciado o processo de exposição, até completar o tempo total de 20 dias. 

Após a etapa de contaminação das amostras, cada triplicata da amostragens de solo 

foiram identificadas de acordo com o dia ao qual foram retiradas das cubas de germinação ,e  

reservadas em saquinhos plásticos de acordo com a Figura 8, para posterior extração com 

solvente Acetonitrila Pura. 
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Figura 8 – Exposição das  amostras de solo contaminadas com Azitromicina  

 

Pesou-se então aproximadamente cerca de 1,0 g de amostra de solo, efetuou-se a 

extração destas amostras com 20 mL de Acetonitrila pura, as amostras mantiveram-se com 

pH 7,0; realizou-se agitação por 10 minutos com barra magnética, efetou-se a filtração das 

amostras em filtros de papel e realizou-se a leitura do filtrado no equipamento FT-IR. Os 

espectros no infravermelho com reflectância difusa de todas as misturas, das substâncias 

puras foram realizadas na faixa espectral de 1600 a 1700 cm –1, utilizando-se resolução 32 

scans. 

 

3.2.5. Métodos Estatísticos para Validação da Técnica 

Segundo a ANVISA, de acordo coma Resolução RE 899, de maio de 2003, uma 

Validação de Métodos Analíticos deve garantir através de estudo experimentais que o método 

atenda as exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. 

Ainda de acordo com a USPharmacopeia (1999), a Validação de Métodos Analíticos 

assegura a credibilidade deste durante o uso rotineiro, sendo algumas vezes mencionado como 

“processo que fornece uma evidência documentada de que o método realiza aquilo para o qual 

é indicado para fazer”.  

No Brasil, há duas agências credenciadoras para verificar a competência de 

laboratórios de ensaios, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Estes 

órgãos disponibilizam guias para o procedimento de validação de métodos analíticos, 

respectivamente, a Resolução ANVISA RE no 899, de 29/ 05/2003 e o documento 
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INMETRO DOQ-CGCRE-008, de março/ 2003 (RIBANI et al., 2004). Suas similaridades e 

diferenças podem ser melhor visualizadas no Quadro 4. 

Quadro 4 – Parâmetros de validação de Métodos : INMETRO e ANVISA 

INMETRO  ANVISA  
Especificidade Seletividade  

Faixa de Trabalho/Faixa Linear de 
Trabalho 

Intervalos de Curva de C alibração 

Linearidade Linearidade 
 Curva de Calibração 

Limite de Detecção Curva de Calibração 
Limite de Detecção Limite de Detecção 

Limite de Quantificação Limite de Quantificação 
Sensibilidade (inclinação da curva) - 

Exatidão e Tendência Exatidão 
Precisão Precisão 

Repetibilidade Repetitibilidade ( precisão intra corrida) 
Precisão Intermediária Precisão Intermediária ( precisão inter-corrida) 

Reprodutibilidade Reprodutibilidade (precisão Interlaboratorial) 
Robustez Robustez 

Incerteza de Medição  
Fonte: RIBANI (2004) 

 

É essencial que os estudos de validação sejam representativos e conduzidos de modo 

que a variação da faixa de concentração e os tipos de amostras sejam adequados. Um método 

para um composto majoritário requer um critério de aceitação e uma abordagem diferente de 

um método desenvolvido para análise de traços. A frequência com que o método será 

utilizado (muitas vezes em um dia, uma vez em um dia para um estudo rápido, uma vez em 

um mês, etc.) também influencia o tipo de estudo de validação que é necessário (RIBANI et 

al., 2004). 

Os parâmetros analíticos devem ser baseados na intenção do uso do método. Por 

exemplo, se um método será usado para análise qualitativa em nível de traços, não há 

necessidade de testar e validar a linearidade do método sobre toda a faixa linear dinâmica do 

equipamento. O objetivo do método pode incluir também os diferentes tipos de equipamentos 

e os lugares em que o método será utilizado, ou seja, se o método é desenvolvido para ser 

utilizado em instrumento e laboratório específicos, não há necessidade de usar instrumentos 

de outras marcas ou incluir outros laboratórios nos experimentos de validação. Desta forma, 

os experimentos podem ser limitados para o que realmente é necessário (RIBANI et al., 

2004). 
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A elaboração da curva de calibração pretendida para o estudo, seguiu os parâmetros 

de linearidade de uma Validação de Métodos Analíticos, para que deste modo fosse possível 

relacionar a obtenção dos espectros das amostras com a curva de calibração executada no FT-

IR. 

Para estabelecer um limite de confiança e reprodutibilidade do método realizou-se três 

Curva de Calibração distintas com a substância Azitromicina Pura, partindo das pesagens de 

soluções mães (1,0524g, 1,0500g e 1,0520g),  efetuou-se a diluição das soluções mães nas 

concentrações de 0,25 g/L até 7,5 g/L, e aplicou-se o teste de Q (Teste de Cochran) (FARIAS 

et al., 2012). 

O Teste de Cochran é realizado para verificar se os tratamentos tem efeitos idênticos, 

é  um teste não paramétrico ( teste de análise de blocos ao acaso em que a variável resposta é 

uma variável binária, isto é, apenas assume dois resultados possíveis que são codificados 

como 0 e 1. 

 a) O Teste de Cochran 

Este teste é baseado nas seguintes suposições: 

a) Os blocos eram selecionados aleatoriamente da população de todos os blocos 

possíveis; 

b)  Os resultados dos tratamentos podem ser codificados como resposta binária ( isto é 0 

ou 1), de uma maneira que é comum a todos os tratamentos  dentro de cada bloco. 

Assumindo que só tem valor na suspeita nas extremidades da distribuição, o teste de 

Cochran é igual ao teste de Dixon. Depois de organizar os dados na ordem crescente, 

é que deve ser aplicado o teste Q, sobre os valores extremos na esquerda e direita. 

O teste é muito simples e é aplicado como segue: 

1 – Os valores de N que compreendem o conjunto de observações em análise são 

dispostos em ordem ascendente : X1<X2<...Xn 

2- O valor experimental estatístico Q-valor (Q-exp) é calculado. Esta é uma relação 

definida como a diferença de que o suspeito valor a partir da sua zona mais próxima, dividido 

pelo intervalo de valores de (Q: quociente de rejeição). Assim para testar o X1 ou Xn 

(conforme possíves isolados), usamos os valores Qexp seguintes: 

a) Para valor mínimo: 
11

12

XX

XX
Q

n
Exp

−

−
=

−

       (2) 
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b) Para máximo valor: 
2

1

ZZ

ZZ
Q

n

nn
Exp

−

−
=

−

      (3) 

Enquanto X é conjunto de valores de dados de qualquer um: 

3– O valor Qexp obtido é comparado com o valor crítico de Q (Qcrit), encontrados em 

tabelas. Este valor crítico deve correponder ao nível de confiança ao nível de confiança (cl) 

normalmente, decidimos executar o teste normalmente (cl = 95%). 

4- Se Qexp>Qcrit, então o valor suspeito pode ser carcterizado como um valor isolado e 

pode ser rejeitado, se não, a valor suspeitos que devem ser retidos e usados em todos os 

cálculos subsequentes. A hipótese nula associada a Q-test é a seguinte: “ Não existe uma 

diferença significativa entre o suspeito valor e os demais, as diferenças devem ser 

exclusivamente atribuídos a erros aleatórios (FARIAS et al., 2012) 

 

b) Teste t Student 

O teste de t Student é a aplicação de dois conjuntos para verificar semelhanças entre 

eles. Seu cálculo é feito de acordo com a Equação 4. Este teste foi aplicado sobre o valores 

calculados para o grupo de amostras analisadas, para testar um desvio padrão agrupado, dado 

pela Equação 5 (FARIAS et al., 2012). 
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    (5) 

 

Assumindo-se que o valor de x1 é o Limite de Confiânça (LC) e o valor x2 de média 

do valor real (µ), têm-se:  

.GStLC •±= µ  

 

4. RESULTADOS 

Espera-se através das análises por FT-IR, demostrar que o método é aplicável para 

identificação e quantificação do Fármaco Azitromicina em amostras de solo;  e demonstrar o 
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quanto é importante desenvolver uma conscientização ambiental em prol do descarte correto 

de medicamentos. Espera-se obter uma recuperação proporcional do fármaco Azitromicina, 

comprovando que quanto maior seu tempo de exposição no meio ambiente, mesmo sofrendo 

influência de uma possível degradação por parte do fármaco, de acordo com seu tempo de 

exposição, há alterações dos processos ambientais como: temperatura, chuva, umidade, etc; 

maior será sua contaminação material. Espera-se demostrar o quanto a população desconhece 

sua parcela de responsabilidade sobre a maneira correta de descartar seus medicamentos. 

 

4.1 Verificação do Conhecimento da População sobre o descarte de medicamentos 

Para avaliar a maneira como a população de Itapeví realiza o descarte de 

medicamentos, observou-se que nem sempre o nível cultural ou de escolaridade está 

associado ao esclarecimento sobre o assunto. Pois a grande maioria dos participantes, embora 

apresentassem nível superior completo, ainda não tinham obtido informações ou  talvez não 

tinham pensado sobre qual o seu papel nessa cadeia de gerenciamento de resíduos. 

Muitas vezes a falta de orientação e alternativa faz com que a população descarte de 

forma inadequada medicamentos no meio ambiente, aumentando a carga poluidora. O 

descarte ocorre geralmente através do vaso sanitário ou lixo doméstico. Deve-se ressaltar 

ainda a problemática de medicamentos como quimioterápicos, antibióticos, hormônios, entre 

outros, cujo impacto no meio ambiente é maior. 

Este questionário foi respondido por cerca de 50 consumidores, situados na região de 

Itapeví – São Paulo, com idades entre 25 e 45 anos. O perfil dos participantes engloba cerca 

de 80% dos entrevistados do sexo feminino, com nível superior completo. A pesquisa feita de 

maneira aleatória, foi realizada apenas como parâmetro inicial, para a avaliação de como a 

orientação e a divulgação do descarte de medicamentos vem sendo repassada à população 

O gráfico da Figura 9, apresenta a relação do modo como os entrevistados realizam o 

descarte das sobras de seus medicamentos. 
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94%
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Descarte de Medicamento

Lixo

Segrega

 

Figura 9 – Perfil de Descarte de Sobras de Medicamentos 

 

Dentre os 50 participantes que responderam o questionário, verificou-se que 94%, a 

grande maioria, descarta seus medicamentos em lixo comum, e apenas 6% procuram 

devolver as embalagens usadas em drogarias ou coleta seletiva. 

Comparando estes resultados, com estudos realizado na região de Campinas por 

UEDA et al. (2009), no qual 88,6% de 141 pessoas entrevistadas afirmaram descartar seus 

resíduos farmacológicos no lixo doméstico; 9,2% o descartam pelo esgoto e 2,2% têm outro 

meio de fazê-lo. Concluímos portanto, que o assunto sobre orientação de descarte de resíduos 

de fármacos, ainda é algo pouco discutido e divulgado em diversas regiões do país. 

Quanto ao impacto ambiental causado pela ação, constatou-se que apenas 28,4% dos 

entrevistados já se ativeram à questão, os demais nunca pensaram a respeito.  

Sobre a relação de informações obtidas sobre a maneira correta de descartar 

medicamentos, os resultados da pesquisa estão relatados no Figura 10. 

 

 

Figura 10 – Perfil de descarte de medicamentos pela população de Itapeví-SP. 

 

Quando questionados sobre se já ouviram falar da maneira correta como devem ser 

realizados estes descartes dos medicamentos, 88% dos participantes, a grande maioria disse 



37 
 

nunca terem obtido informações sobre o assunto e apenas 12% relataram já ter tido algum 

tipo de informação sobre o assunto em jornais, revistas ou na TV.  

Comparando com estudos propostos por MELO et al.(2010), mostram que 92,5% 

nunca questionaram a forma correta de realizar o descarte de seus medicamentos, e a maioria 

dos entrevistados desconhecem os impactos ambientais e riscos provocados à própria saúde 

com esta atitude. Já BUENO et al. (2009), destacam que 88,16% nunca receberam nenhum 

tipo de informação sobre descarte correto de medicamentos. 

As embalagens dos medicamentos ao menos oferecem informações sobre como 

descartar os seus produtos. E não há nenhuma Lei que obrigue os estabelecimentos de Saúde 

a recolherem os produtos, mesmo que ainda estejam dentro do prazo de validade (FRANCO, 

2004).  

Sendo assim, através dos resultados apresentados, pode-se verificar que os 

entrevistados não tem consciência ambiental sobre suas atitudes de descarte irregular de 

fármacos e também desconhecem a maneira correta de como fazê-lo. 

 

4.2. Caracterização da Banda de Análise 

A Figura 11 representa o espectro completo obtido no scan das soluções padrões nas 

concentrações de 0,25g/L até 7,5 g/L de Azitromicina, e aponta algumas bandas de interesse. 

A banda evidenciada na região de 3375, é proveniente da deformação axial do átomo H, 

sendo atribuída características da representação da molécula de água. A banda da região 

espectral 2255 apresenta estiramentos das moléculas , dos grupos de amidas (N-H), também 

presentes na substância Azitromicina (FRANÇA, 2011) 

Outro pico ficou evidenciado na região dos 1630,5190 cm-1, o qual pertence a região 

de vibração do grupo C=O e suas bandas estão melhor apresentadas na Figura 11 (SANTOS, 

2011). Como a substância pura Azitromicina, apresenta o grupo Carbonila C=O bem 

caracterizado, e o estiramento desta molécula, é característico nas regiões de 1630 e 1650, 

quando comparados ao estudo realizado por FRANÇA (2011), em moléculas de Paracetamol, 

com estruturas semelhantes a Azitromicina. 
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Figura 11 -  Outros picos de interesse identificados na calibração 

 

Os espectros reproduzidos na sobreposição das concentrações, de acordo com a Figura 

12, evidenciam que a região espectral na faixa de 1600 a 1700 cm-1 , proporcionaram uma 

melhor reprodutibilidade para execução da curva de calibração, sem a compactação em 

pastilha de KBr, apenas com extração em Acetonitrila Pura. 

 

 

Figura 12 – Pico de interesse para calibração faixa 1600-1700 

 

A escolha da região, baseou-se em testes e também no trabalho realizado por 

MALLAH et al. (2011), onde realizou-se a determinação de Azitromicina por FT-IR através 

da compactação da substância sólida com pastilhas de KBr, sob a escolha da faixa espectral 
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de 1744 – 1709 cm-1, que possibilitou a escolha da região da banda C=O , presente na 

estrutura química da Azitromicina, para construção da curva de calibração. 

 

4.3 Curva de Calibração 

A obtenção da curva de calibração, a qual faz uma relação das concentrações em 

relação as suas áreas, foi utilizada para evidenciar a linearidade do método, de acordo com a  

concentração conhecida de cada solução padrão. Para atestar que o método analítico estava 

válido, a calibração foi realizada em triplicata, em datas diferentes e foram comparados os 

resultados e o desvio padrão obtido, em relação as três curvas.  

As três curvas foram preparadas exatamente à mesma maneira e foram confrontadas 

em seus resultados, apenas para atestar que o método possui reprodutibilidade dos resultados 

e estava robusto de acordo com as condições analíticas aplicadas. 

Observou-se que a medida que as concentrações aumentavam, a área obtida era 

proporcional, na região espectral de 1600-1700 cm-1. 

A Figura 13 apresenta a resposta obtida para a dispersão dos dados, a qual pode ser 

facilmente apresentada por uma reta, cujo coeficiente de correlação (R) obtido foi de 0,999, 

de acordo com a curva de calibração, representada pela Equação 7. 

 

.0963,4082,0 +•= AC    R= 0,9991     (7) 
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Figura 13 – Linearidade obtida para a primeira curva de calibração 

 

Matematicamente, a estimativa dos coeficientes de uma curva analítica a partir de um 

conjunto de medições experimentais pode ser efetuada usando o método matemático 

conhecido como regressão linear. Além dos coeficientes de regressão a e b, também é 

possível calcular à partir dos pontos experimentais, o coeficiente de correlação r  (BARROS 

NETO et al, 2007). 

 Este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto 

mais próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a 

incerteza dos coeficientes de regressão estimados. Para verificar se a equação de regressão é 

estatisticamente significativa podem ser efetuados os testes de ajuste do modelo linear, 

validade da regressão, sua eficiência e sua eficiência máxima. Um coeficiente de correlação 

maior que 0,999 é considerado como evidência de um ajuste ideal dos dados para a linha de 

regressão.A ANVISA recomenda um coeficiente de correlação igual a 0,99 e o INMETRO, 

um valor acima de 0,90 (BARROS NETO et al, 2007). 

A seguir, está apresentada a segunda curva de calibração (Figura 14),  aplicação dos 

teste Q sobre os dados desta segunda curva mostrou que um dos seus valores apresentou 

diferenças significativas com relação aos seus pares e como tal, foi excluído do conjunto. A 

sua linearidade é comprovado pelo valor de R próximo da unidade e, como se nota, o 
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parâmetros da Equação 8, também foram semelhantes aos da Equação 7, demonstrando uma 

boa reprodutibilidade do método. 

 

.0826,40837,0 +•= AC    R= 0,9973     (8) 

 

Figura 14 – Linearidade obtida para a segunda curva de calibração 

 

A terceira curva de calibração está apresentada na Figura 15 e sua linearidade na 

Equação 9. Nota-se novamente a semelhança entre os coeficientes desta Equação com as das 

curvas de calibração anteriores, confirmando a boa reprodutibilidade do método. 

Portanto, analisando os coeficientes de correlação das três curvas, pode-se afirmar que 

o método pretendido atende  a linearidade para substância Azitromicina. 

 

0857,40828,0 +•= AC    R= 0,9943     (9) 
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Figura 15 – Linearidade obtida para a terceira curva de calibração 

 

A repetitividade (“repeatability”) representa a concordância entre os resultados de 

medições sucessivas de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de medição, 

chamadas condições de repetitividade: mesmo procedimento; mesmo analista; mesmo 

instrumento usado sob as mesmas condições; mesmo local; repetições em um curto intervalo 

de tempo. O termo repetitividade é adotado pelo Vocabulário Internacional de Metrologia, 

sendo utilizado pelo INMETRO. Por outro lado, a ANVISA utiliza o mesmo conceito para o 

termo repetibilidade (RIBANI, 2004). 

A repetitividade envolve várias medições da mesma amostra, em diferentes 

preparações e é, algumas vezes, denominada precisão intraensaio ou intra-corrida e pode ser 

expressa através da estimativa do desvio padrão relativo (RSD) (RIBANI, 2004). 

Desta forma, pode-se afirmar que este método pode ser empregado na determinação 

da Azitromicina, devido a boa precisão apresentada nos resultados, as outras duas curvas 

apresentadas à seguir, servem como confirmação da aplicabilidade do método. 

O método de padronização externa compara a área da substância a ser quantificada na 

amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações conhecidas preparadas a partir 

de um padrão. Preparam- se soluções da substância a ser quantificada em diversas 

concentrações concentrações; obtém-se o cromatograma correspondente a cada uma 
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delas e, em um gráfico, relacionam-se as áreas obtidas com as concentrações (RODRIGUEZ 

et al, 2001) 

Utilizando este gráfico ou a equação da curva resultante, pode-se calcular a 

concentração desta substância na amostra a partir da área da substância obtida no 

cromatograma resultante de uma espectro. Este método é sensível a erros de preparo das 

amostras e dos padrões e de injeção das soluções padrão e das amostras e por isso deve ser 

feito a cada análise (RODRIGUEZ et al, 2001). 

Após a aplicação do teste t Student chegou-se as seguintes resultados: o valor do t 

calculado foi de 0,04199 e o valor do desvio padrão agrupado, SG, foi de 2,17527. Assim, o 

limite de confiânça pôde ser expresso por: 

 

091352,0±= µLC          (10) 

 

4.4  Escolha da Solução Extratora 

O teste de extração mostrou-se eficiente de acordo com a Tabela 1, onde foi possível 

comprovar que a Acetonitrila pura mostrou-se mais eficiente ao processo de extração do 

fármaco azitromicina do solo. 

Tabela 1 – Eficiência de extração dos solventes testados 

Ensaio % Solvente 

Extrator 

CAz (g/L) CAzCalc. (g/L) % Recuperação Desvio 

1 ACN:H20 (50:50) 4,5950 2,3255 49,5840 0,1479 

2 ACN:H20 (80:20) 4,6900 3,6253 77,8643 0,1263 

3 ACN  4,7150 4,9331 104,625 0,2556 

Onde: CAz = concentração de azitromicina esperada, CAzCalc = concentração recuperada. 

 

O tempo de permanência de agitação de 10 minutos, mostrou-se suficiente para 

promover a extração da Azitromicina do solo. Foram testados outros tempos como 5 minutos 

e 20 minutos, para haver um limiar nesta variação, e preferiu-se adotar o tempo de 10 

minutos de agitação constante. A Acetonitrila por ser um solvente orgânico forte, mostrou-se 

capaz de remover por completo a  Azitromicina do solo, devido suas características de 

miscibilidade e extração, por este motivo, foi o solvente de escolha adequado para execução 



44 
 

da análise de extração. As tentativas anteriores realizadas com água pura não demostraram-se 

satisfatórias. 

Comparando ao estudo feito por  PAIVA et al. (2011) a detecção de fármacos residuais em 

ambiente aquático  e no solo, na faixa de µg.L-1 e ng.L-1, os métodos descritos na literatura 

são baseados na extração em fase sólida, em alguns casos, derivatização da substância ácida e 

subsequente determinação do derivado por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 

de massa (CG-EM) ou cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de 

massa (CLAE-EM). 

A recuperação (ou fator de recuperação), R, é definida como a proporção da 

quantidade da substância de interesse, presente ou adicionada na porção analítica do material 

teste, que é extraída e passível de ser quantificada (THOMPSOM et al, 1999). 

A informação de recuperação pode ser estimada de CRM (em que a quantidade de 

substância é previamente conhecida), quando disponíveis, ou de um composto substituto 

(“surrogate” ). O substituto é definido como um composto ou elemento puro adicionado ao 

material teste, no qual o comportamento químico e físico é representativo da substância de 

interesse na forma nativa. Diz-se que o composto é um substituto porque este é transferido 

para a amostra e pode não estar efetivamente no mesmo equilíbrio que se encontra a 

substância na forma nativa, então determina-se a recuperação do substituto, fazendo uma 

“correção de recuperação” para a substância de interesse. Os compostos substitutos, 

adicionados nas amostras, podem ser de vários tipos: 

• padrão da substância adicionado à matriz isenta da substância ou à amostra (fortificação, 

incorporação, dopagem, enriquecimento, termos provenientes do inglês “spiking”); o US-

FDA reconhece duas categorias de padrões de referência: compendiais e não compendiais. Os 

padrões de referência compendiais são obtidos de fontes como a USP e não necessitam de 

caracterização(THOMPSOM et al, 1999). 

A limitação do procedimento de recuperação é a de que a substância adicionada não 

está, necessariamente, na mesma forma que a presente na amostra. Isso pode implicar, por 

exemplo, na presença de substâncias adicionadas em uma forma que proporcione melhor 

detecção, ocasionando avaliações excessivamente otimistas da recuperação (RIBANI, 2004). 

Pelo fato de outros componentes da matriz poderem interferir na separação, detecção 

ou na quantificação da substância, efeitos dos componentes da matriz devem ser investigados 

(RIBANI, 2004). 
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É importante considerar como a eficiência do método varia em função da 

concentração da substância. Na maioria dos casos, a dispersão dos resultados aumenta com a 

diminuição da concentração e a recuperação pode diferir substancialmente a altas e baixas 

concentrações (RIBANI, 2004). 

Por esse motivo, a recuperação deve ser avaliada na faixa de concentração esperada 

para o composto de interesse (RIBANI et al, 2004). 

Sendo assim, comprovou-se ser possível extração da Azitromicina de solo com um 

solvente orgânico, sem que fosse necessário ensaio de derivatização da amostra ou qualquer 

outro tipo de extração. 

Usando-se os desvios da extração que obteve a melhor recuperação, teremos os valores 

dos limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), como segue: 

 

LgLD /76689,025563,03 =•=  

LgLQ /55630,225563,010 =•=  

 

4.5. Resultados das amostras 

A Figura 16 representa a sobreposição dos espectros das amostras  de Azitromicina 

em solo, na concentração de 500 mg. Conclui-se que, a sobreposição ideal dos espectros das 

amostras, ocorre, conforme a recuperação proporcional das concentrações do fármaco 

relativas ao tempo de exposição X as áreas obtidas relativas as suas concentrações. 

O espectro das amostras por inteiro, permite a vizualização das bandas de todos os 

componentes envolvidos na análise (solvente extrator – Acetonitrila e a Azitromicina pura). 
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Figura  16 - Sobreposição dos espectros das amostras de solo contaminadas com 500mg de 

Azitromicina 

 

Na Figura 17 , a seguir, está relacionada apenas a faixa espectral de trabalho nas 

bandas de energias vibracionais de 1600-1700 cm-1,  que representam o estiramento da 

Carbonila C=O para a quantificação realizada da amostra em relação ao solo, com 

contaminação de 500 mg de Azitromicina. 

 

 

 

Figura 17 – Sobreposição da faixa espectral, concentração 500mg banda1700-1600 cm-1 

 

De acordo com os resultados apresentados, foi possível verificar que quanto maior o 

tempo de exposição do fármaco Azitromicina em contato com o solo, sofrendo influência do 

grau de arraste dos 2 ml de água projetados diariamente sobre a amostra, maior foi a 
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recuperação deste. Ou seja, comparado a situações cotidianas, quando ocorre o descarte da 

embalagem contendo fármacos, de maneira incorreta, ao entrar em contato com o meio 

ambiente e sofrer influências de fatores externos como (temperatura, arraste das chuvas), 

estes fármacos podem alcançar seguramente níveis de contaminação no solo. 

O Quadro 4 representa as médias de % de Fármaco Azitromicina, obtidas nas 

triplicatas das amostras de solo, quando expostos à concentração de 500 mg de Azitromicina, 

no período 0 a 20 dias. 

Quadro 5. Resultados para a contaminação do solo com 500 mg de azitromicina 

    Dias de Exposição  % Fármaco Azitromicina no solo 

 5 dias – concentração 500mg 21,35%  Azitromicina no solo 

10 dias – concentração 500 mg 13,48%  Azitromicina no solo 

15 dias – concentração 500 mg 11,40%  Azitromicina no solo 

20 dias – concentração 500 mg 10,14%  Azitromicina no solo 

 

Conclui-se que medida que o tempo de exposição aumentou, elevou-se a absorção da 

Azitromicina pelas raízes do milho e possivelmente uma parte do fármaco pode ter degradado 

com o tempo de exposição. 

A Figura 18 representa a sobreposição dos espectros das amostras  de Azitromicina 

em solo, na concentração de 250 mg. 

 

 

Figura  18 – Sobreposição dos espectros das amostras de solo contaminadas com 250mg de 

Azitromicina 
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Na Figura 19 , a seguir, está relacionada apenas a faixa espectral de trabalho nas 

bandas de energias vibracionais de 1600-1700 cm-1  que representam o estiramento da 

Carbonila C=O para a quantificação realizada da amostra em relação ao solo, com 

contaminação de 250 mg de Azitromicina. 

 

 

 

Figura 19 – Sobreposição da faixa espectral, concentração de 250 mg  banda1600-1700 cm-1 

 

Para a concentração de 250 mg, quando expostos as condições climáticas variáveis 

por 20 dias, os resultados do Quadro 6, representam a média do % de Azitromicina do solo. A 

partir destes dados, pode-se verificar que há uma absorção relativamente alta de Azitromicina 

pelos dois grãos de milho contidos nas amostras de solo, chegando a alcançar os 94% em 20 

dias, no pior caso. E o restante da absorção ocorreu por parte do solo, sendo que  houve uma 

certa proporcionalidade na recuperação do fármaco e pode-se observar o quanto sensível se 

apresentou o método para detecção da Azitromicina. 

Quadro 6. Resultados para a contaminação do solo com 250 mg de azitromicina 

Dias de Exposição % Fármaco Azitromicina no Solo 

5 dias – concentração250 mg 17,57% Azitromicina no solo 

10 dias – concentração 250 mg 10,82% Azitromicina solo 

15 dias – concentração 250 mg 10,80%  Azitromicina solo 

20 dias- concentração 250 mg 6,41%   Azitromicina solo 
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Para gerar resultados confiáveis e reprodutíveis, as amostras, os padrões e reagentes 

usados devem ser estáveis por um período razoável (por ex. um dia, uma semana, um mês, 

dependendo da necessidade (SHABIR, 2003).  

 A estabilidade das amostras e padrões é importante em termos de temperatura e 

tempo. Se uma solução não for estável em temperaturas ambientes, a diminuição da 

temperatura pode aumentar a estabilidade das amostras e padrões. Com relação ao tempo, 

estabilidade de dias ou meses é mais desejável, entretanto em alguns casos, as soluções 

precisam ser preparadas cada vez que forem realizadas as análises (SNYDER et al, 1997). 

Tempos longos de estocagem de amostras, aumentam a probabilidade de degradação 

dos compostos de interesse, com subseqüente formação de metabólitos. Conhecendo a 

estabilidade, as análises podem ser completadas antes degradação (RIBANI, 2004). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Conclui-se com este trabalho que os estudos realizados com antibiótico Azitromicina, 

maior categoria de fármacos disponibilizada pela medicina humana para tratamentos de 

infecções bacterianas, demonstram grande preocupação na comunidade científica devido 

aumento de consumo e consequentemente maior descarte no meio ambiente, acarretando 

aumento de resistência das bactérias expostas a águas contaminadas e solos, além do efeito 

tóxico aos organismos aquáticos.  

Esta presença de resíduos de medicamentos no ambiente, em termos nacionais e 

globais é inquestionável, sendo que existem diversas vias de introdução destes compostos no 

ambiente, aos quais está também associado um caráter de periculosidade.  

Os impactos associados à presença de resíduos de medicamentos em corpos hídricos e 

em solos são imensos, difíceis de serem distinguidos, relativamente ao conjunto de 

fenômenos adaptativos naturais. 

Como não existe um método universal para eliminação completa de todos os fármacos 

presentes em efluentes, as plantas de tratamento de água e de esgotos, vêm sofrendo 

modificações para atender as exigências dos órgãos de controle ambiental. 

Esta problemática ambiental obriga as indústrias/empresas a se interessarem pelas 

questões ambientais e passem a incorporá-las em seus planejamentos, em seus objetivos e até 
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mesmo em suas filosofias corporativas, o que significa adotar uma postura ecologicamente 

responsável, fazendo uso de um Sistema de Gestão Ambiental e da logística reversa.  

No entanto é relevante a gradual pressão do mercado a exigir que as empresas adotem 

esta postura de conscientização e responsabilidade sócio/ambiental perante a sociedade e esta 

cobrar por resultados. 

Com a aplicação do método analítico apresentado no trabalho pode-se afirmar que a 

aplicação de Infravermelho com Transformada de Fourrier é bastante interessante para 

quantificação desse fármaco em material orgânico (solo).  

O método apresentou repetitibilidade em sua aplicação e adequabilidade frente a 

metodologia analítica proposta. 

A extração realizada com Acetonitrila Pura, mostrou-se eficaz para remoção do 

antibiótico em solo e a relação do tempo de exposição das amostras, as condições de tempo, 

temperatura e índice pluviométrico também provaram ser reais as simulações, frente ao que 

ocorre no meio ambiente. 

Os dados da análise referenciadas no questionário provou que uma minoria da 

população é detentora do conhecimento sobre a maneira correta de descartar os resíduos e 

embalagens de fármacos após o uso. E também desconhecem o fato que essa atitude pode 

causar frente as questões ambientais. 

As campanhas de sensibilização, face ao problema que envolve os resíduos descarte 

de medicamentos ainda são poucas e necessitam ser intensificadas. 

Uma alternativa interessante seria realizar a venda de medicamentos de maneira 

fracionada, reduzindo o consumo desnecessário de medicamentos e  instituir que as Indústrias 

Farmacêuticas, em parceria com os órgãos governamentais, propusessem a obrigatoriedade de 

informações contidas nas bulas dos mesmos para orientar o consumidor final sobre o destino 

adequado de seu medicamento. 

É fundamental que se aposte cada vez mais pelos consumidores a entrega de 

medicamentos em desuso, vencidos ou deteriorados em estabelecimentos pertencentes ao 

segmento de serviços de saúde: indústrias, laboratórios, importadoras, distribuidoras, 

farmácias, farmácias de manipulação, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, postos 

de saúde, etc., para que possam ser encaminhados para destinos adequados com os menores 

impactos possíveis ao ambiente e que todos os materiais passíveis de serem triados sofram 

uma reciclagem, dando inicio a um novo ciclo de vida dos materiais. 
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5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- A partir do conhecimento adquirido sobre o assunto durante o desenvolvimento desta 

pesquisa, pode-se sugerir alguns temas que possam ser trabalhados futuramente: 

1. Realizar análise de amostras de água fornecidas pela Estação de Tratamento de 

Esgotos da região de Barueri- SP. 

2. Realizar análise do milho que foi inserido ao solo contendo Azitromicina, para avaliar 

grau de impacto e absorção no desenvolvimento do vegetal. 

Elaborar um trabalho de conscientização ambiental e incentivar as indústrias fabricantes de 

medicamentos a praticarem a logística reversa da recuperação das embalagens de fármacos 

contaminadas 
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