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Introdução 

O uso de informações a respeito da ocorrência de 

drogas de abuso (DA) no esgoto gerado por uma 

população vem se consolidando como uma alterna-

tiva para se estimar o consumo de drogas em uma 

região
1
. A estimativa baseia-se na quantificação da 

DA ou metabólitos presentes no esgoto e no uso de 

dados sobre a taxa de metabolização da DA, a va-

zão do esgoto que aflui na estação de tratamento de 

esgoto (ETE) e a população por ela atendida. 

Nesse contexto, o presente trabalho buscou reali-

zar a estimativa do consumo de cocaína (COC) da 

população do Distrito Federal (DF) a partir da análi-

se de amostras do esgoto proveniente de oito ETEs 

responsáveis por atender mais de 70% do DF. 

Também se buscou estabelecer o perfil semanal do 

consumo de COC na região norte de Brasília, DF. A 

estimativa foi realizada com base na quantificação 

de benzoilecgonina (BE), principal metabólito uriná-

rio da COC. 

Parte Experimental 

Amostras de esgoto bruto foram coletadas nas 

seguintes ETE: Melchior (responsável por Taguatin-

ga e Ceilândia), Gama, Brasília Norte, Brasília Sul, 

Samambaia, Paranoá, Planaltina e Riacho Fundo. 

Na ETE Brasília Norte foram realizadas amostra-

gens em sete dias consecutivos. A amostragem foi 

conduzida de maneira composta, proporcionalmente 

à vazão de afluência do esgoto bruto durante 24 h. 

Durante a coleta, cada alíquota amostrada foi trans-

ferida para frasco âmbar acondicionado a 4 
o
C. Em 

laboratório, as amostras não-filtradas (50 mL, pH 2) 

foram submetidas a extração em fase sólida       

(500 mg Strata-X, Phenomenex) empregando    

metanol:acetonitrila (40:60 v/v).  

A separação cromatográfica (Zorbax SB-C18, 

30mm×2,1mm×3,5µm, FM gradiente água:metanol) 

foi realizada em um cromatógrafo líquido Agilent 

1200. A determinação foi realizada no modo MRM 

(multiple reaction monitoring) em um espectrômetro 

de massas em triplo quadrupolo (Agilent 6410B) 

equipado com fonte de ionização por eletronebu-

lização (ESI). 

Resultados e Discussão 

A presença de COC e BE foi confirmada em todas 

as amostras analisadas e as concentrações varia-

ram de 519 a 1260 ng L
-1

 para COC e de 1228 a 

4297 ng L
-1

 para BE. Com base nos níveis de BE 

calculou-se que mais de 700 kg de cocaína base 

livre foram consumidas no DF durante um ano. O 

consumo per capita foi calculado considerando-se 

que o consumo de uma dose equivale a 100 mg de 

cocaína. A região atendida pela ETE Brasília Norte 

apresentou o maior consumo (4453 doses ano
-1

 

1000 hab
-1

), seguida da ETE Samambaia (4049), 

Gama (3607), Melchior (3259), Paranoá (2208), 

Brasília Sul (2177), Riacho Fundo (1622) e Planalti-

na (1601 doses ano
-1

 1000 hab
-1

).  

O perfil de consumo semanal para a região norte 

de Brasília apresentou picos de concentração no 

sábado e vales na terça-feira. Este comportamento 

reflete o maior consumo de COC nos finais de se-

mana. Estimou-se que houve um consumo de cerca 

de 7000 doses durante o final de semana estudado 

(Sex, Sab, Dom). Os resultados também evidencia-

ram a possível existência de grupos distintos de 

usuários uma vez que existe um nível basal de con-

sumo durante os dias úteis que praticamente dobra 

durante o final de semana. 

Conclusões 

A utilização dessa nova ferramenta forense mos-

trou-se adequada à obtenção de informações em 

tempo real sobre a quantidade de COC consumida 

no DF. O uso desta ferramenta pode trazer informa-

ções sobre a dinâmica envolvida no uso e na oferta 

de drogas em diferentes regiões além de informa-

çõe sobre o perfil de usuários. 
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