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Introdução 
Na medicina veterinária, o antibiótico ciprofloxacino (CIP) é administrado na produção de frangos de corte. Sua 
eliminação na forma de metabólitos ou estruturas inalteradas pelas excretas das aves, constituem parte da cama de 
aviário, sendo ela o principal resíduo proveniente da avicultura de corte e amplamente aplicado como fertilizante 
agrícola, em solos cultiváveis. Antibióticos como o CIP têm sido detectados em diversas matrizes ambientais, devido 
ao seu uso excessivo e recorrente, (ASHFAQ, et al., 2016) e representam um risco a saúde humana, devido ao 
aparecimento de microrganismos resistentes a essas substâncias. 
A extração consiste numa etapa limitante do procedimento analítico devida à complexidade das matrizes. O objetivo 
deste estudo foi otimizar a composição do solvente extrator para o antibiótico ciprofloxacino em cama de aviário, usando 
delineamentos experimentais. 

Metodologia 
As amostras de cama de frango foram coletadas em aviários no município de Medianeira-PR e secas em estufa à 60°C 
por 24 horas, peneiradas em malha de 53 µm e mantidas sob refrigeração. O padrão de ciprofloxacina (Sigma-Aldrich), 
adquirido foi de grau HPLC com pureza superior a 98,0 %. Foram preparados 100 mL de uma solução estoque de 1000 
mg/L de ciprofloxacina. Para o extrator, foram usados acetonitrila (MeCN), ácido acético (EtAc) e água ultrapura em 
combinações pelo Planejamento de mistura simplex-centroide com 11 ensaios. 
No protocolo de extração, as variáveis foram o volume de solvente, tempo de ultrassom e número de extrações, 
segundo o delineamento composto central rotacional (DCCR) com 17 ensaios. A resposta utilizada foi a recuperação 
do CIP obtida por HPLC-PDA. A análise dos dados ocorreu no Statistica 10.0 pela ANOVA de regressão. Modelos 
quadráticos foram ajustados aos dados experimentais e considerados estatisticamente significativos. 
No protocolo de extração, 0,5 g de amostra de cama foram inseridas em tubos falcon e fortificadas com 500 µL da 
solução estoque de ciprofloxacina 1000 mg/L. Após 24 h, acrescentou-se a quantidade de solvente de acordo com o 
delineamento experimental em cada estudo. A homogeneização da mistura ocorreu por agitação em vortex durante 30 
s e ultrassom por 15 min. Para a separação usou-se centrifugação por 15 min a 2000 rpm. O extrato final foi avolumado 
em água ultrapura e filtrado em filtro de seringa 0,22 µm (nylon, Chromafil®). 

Resultados e Discussão 
Na Figura 1 são apresentados os gráficos de contornos, em que foram observadas regiões de maior recuperação do 
analito. 

Figura 01. Gráficos de contornos A) Simplex-centroide e B) DCCR.

 
O solvente mais efetivo na extração foi o ácido acético e suas misturas binárias. A condição otimizada indicou a 

composição de 53% EtAc, 40% água e 7% MeCN como adequada para uma maior recuperação do CIP. Quanto ao 
protocolo de extração o DCCR sugeriu valores ótimos quando aplicados 6 mL do extrator, com tempo de ultrassom de 
11 min e 3 ciclos de extrações sucessivas. O ensaio de validação obteve recuperações médias de 110%. 

Considerações Finais 
Referente a avaliação do efeito de solventes orgânicos empregados na etapa de extração, o planejamento de misturas 
simplex-centroide e o delineamento composto central rotacional 2³ foi satisfatório ao nível de confiança de 95% para o 
ciprofloxacino.  
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