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Photocatalitic Degradation of Sinvastatin, Amoxicillin and Fluoxetin
Using TiO2 Immobilized in Cellulose Acetate
Abstract: Beads of cellulose acetate containing titanium dioxide (TiO2/AC) were
synthesized containing 10% and 6% (m/m) of TiO2 and Ti, respectively. The TiO2 is in the
anatase form and is homogeneously dispersed on the surface of the cellulose acetate. The
synthesized beads were efficient in the degradation of the micropollutants: Amoxicillin
(99.0% in 240 minutes), Fluoxetine (85% in 180 minutes) and Simvastatin (99.1% in 30
minutes) by heterogeneous photocatalysis. The results obtained in our studies are similar
or better than those obtained in other studies reported in the literature.
Keywords: Beads of cellulose acetate; heterogeneous photocatalysis; organic
micropollutants; advanced oxidative processes.

Resumo
Esferas de acetato de celulose contendo dióxido de titânio (TiO 2/AC) foram sintetizadas
contendo 10% e 6% (m/m) de TiO2 e Ti, respectivamente. O TiO2 encontra-se na forma
anatase e está disperso homogeneamente sobre a superfície do acetato de celulose. As
esferas sintetizadas foram eficientes na degradação dos micropoluentes: Amoxicilina
(99,0% em 240 minutos), Fluoxetina (85% em 180 minutos) e Sinvastatina (99,1% em 30
minutos), através de fotocatálise heterogênea. Os resultados obtidos em nossos estudos
são similares ou melhores dos que os obtidos em outros trabalhos relatados na literatura.
Palavras-chave: Esferas de acetato de celulose; fotocatálise heterogênea; micropoluentes
orgânicos; processos oxidativos avançados.
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1. Introdução
Nos últimos anos espécies consideradas
micropoluentes
orgânicos
(produtos
farmacêuticos e produtos de higiene pessoal,
com concentrações da ordem de µg L-1 e ng L1
) tem recebido muita atenção, pois muitas
destas
espécies
possuem
atividade
farmacológica e podem apresentar efeitos
ecotoxicológicos, provocando alterações nos
seres vivos, mesmo em concentrações muito
pequenas no ambiente.1-6
2333

Os micropoluentes orgânicos chegam ao
ambiente, principalmente, por meio dos
lançamentos de efluentes domésticos nos
corpos hídricos, através das estações de
tratamento de esgoto.2-5 Geralmente, os
fármacos são absorvidos pelos organismos e
sofrem as reações metabólicas, porém, uma
quantidade significativa dessas substâncias
originais e seus metabólitos são, com
frequência,
encontrados
no
esgoto
doméstico, provenientes de excreções de
urina, fezes ou esterco animal. Os fármacos
são desenvolvidos para serem persistentes
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 6| |2332-2350|

Hrysyk, A. S. et al.
com o objetivo de manter suas propriedades
químicas e alcançar o efeito terapêutico.7
Segundo Mulroy, 50% a 90% de dosagem de
um fármaco acabam sendo excretados
inalterados e acabam persistindo no meio
ambiente.8

alterações profundas na estrutura química
dos poluentes.13 Os radicais hidroxila podem
ser gerados através de reações utilizando
oxidantes fortes, como O3 ou H2O2, ou pela
combinação de semicondutores, como TiO2 e
ZnO, com irradiação ultravioleta.14,15

Diferentes estudos avaliaram as taxas de
remoção de fármacos de efluentes quando
empregados os processos convencionais das
estações de tratamento de esgotos (ETE’s),
muitos fármacos de relevância são
parcialmente removidos (remoção menor
que 10%) podendo, ainda, ser levemente
modificados, sendo liberados na forma
hidrolisada
ou
conjugada.2,3,9
Se
considerarmos que, no Brasil, grande parte
desse esgoto é lançado nos rios sem receber
nenhuma forma de tratamento esse
problema é agravado. Estudo recente sobre
saneamento básico mostrou a deficiência no
fornecimento desse serviço no país. Segundo
dados do IBGE, 55,2% dos municípios
brasileiros possuem sistema de coleta de
esgoto, mas somente 28,5% realizam o
tratamento, ou seja, 71,5% dos munícipios
brasileiros não efetuam nenhum tipo de
tratamento do esgoto produzido.10

Os semicondutores podem ser utilizados
na forma de suspensão, no entanto
apresentam a necessidade de recuperação ao
final da reação, dificultando a sua aplicação
em larga escala e aumentando os custos do
processo e, ainda o seu descarte nos
efluentes é considerado um potencial
poluidor ao ambiente.2,12,16

Apesar das pesquisas apontarem os
problemas decorrentes da presença dessas
substâncias no meio ambiente, ainda não há
um sistema de tratamento de efluente
convencional eficiente para a remoção destes
compostos.2-5 Portanto, o desenvolvimento
de novas propostas de tratamento se torna
bastante relevante.
Dessa forma, diversas pesquisas têm sido
desenvolvidas na busca de novas formas de
tratamento, com capacidade para a remoção
de
antibióticos,
analgésicos,
antiinflamatórios, entre outros. Os Processos
Oxidativos
Avançados
(POAs)
têm
apresentado reconhecida importância, pois
mostram eficiente degradação desses
micropoluentes que, em alguns casos,
permitem a sua completa mineralização.1-3,
11,12

Os POAs são fundamentados na geração
de
adical hid oxila
HO•
ue
extremamente oxidante capazes de produzir
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A utilização de formas imobilizadas
elimina a etapa de filtragem, facilitando a
operacionalidade
e
possibilitando
a
reutilização do material diminuindo assim, os
custos do processo.2,12,16
Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado
com formas imobilizadas de catalisadores dos
POAs,13,17 e alguns resultados indicaram que
o acetato de celulose é uma boa matriz para
imobilização desses catalisadores, pois
apresenta uma boa resistência química e
mecânica, possibilitando a sua reutilização
em POAs.13 Devido esses fatos, no presente
estudo foi utilizado o semicondutor TiO2
imobilizado em acetato de celulose na
degradação dos fármacos: amoxicilina,
fluoxetina e sinvastatina.
Os três compostos selecionados são
contaminantes emergentes, muito utilizados
pela população, que pertencem a diferentes
classes:
antibióticos
(amoxicilina),
antidepressivos (fluoxetina) e lipoproteínas
(sinvastatina), empregados, respectivamente,
nos processos anti-inflamatórios, tratamento
da depressão e controle de níveis de
colesterol. São inegáveis os benefícios para a
saúde e qualidade de vida das pessoas, no
entanto quando presentes em efluentes
acarretam diversos efeitos nos organismos
aquáticos.18,19
Existem vários relatos indicando que a
fluoxetina e a sinvastatina têm efeitos tóxicos
em ecossistemas aquáticos, causando o
atraso no desenvolvimento de vários
organismos aquáticos afetando diretamente
2334
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a reprodução dos organismos.20-24
De acordo com estudos realizados o
principal risco ecológico de antibióticos está
voltado à indução de bactérias resistentes,
normalmente é considerado como o efeito
adverso mais significativo de antibióticos. Em
função de seu elevado consumo em todo o
mundo, existem na literatura diversos
estudos sobre os efeitos da amoxicilina em
espécies aquáticas.25-27

2. Materiais e Métodos
2.1. Reagentes
Os reagentes utilizados são TiO2 (Degussa
P-25, 99%, com área superficial BET 500 m2 g1
), acetato de celulose (Aldrich), acetona PA ACS, 99,5% (Synth), ácido acético PA - ACS,
99,7% (Synth). Os fármacos amoxicilina,
fluoxetina e sinvastatina apresentam pureza

acima de 99%, e são utilizados em solução
aquosa na concentração de 100 mg L-1, as
suas estruturas químicas estão representadas
na Figura 1.

2.2. Síntese do material TiO2/AC
Na síntese do TiO2/AC adaptou-se a
metodologia desenvolvida por Ribeiro e
colaboradores,13 na qual dissolveu-se 5,0 g de
acetato de celulose (AC) em uma mistura de
ácido acético glacial e acetona (1:4 v/v). A
essa solução adicionou-se TiO2, de modo a
obter um material com 10% (m/m) de TiO2 ou
6% (m/m) de Ti4+. A solução permaneceu em
repouso por uma semana, até a sua completa
gelatinização. Após esse período, o material
obtido foi moldado em pequenas esferas e
gotejado em água destilada. As esferas foram
secas e devidamente armazenadas. O
diâmetro médio das esferas foi de 4 ± 1 mm e
a massa média foi de 0,030 ± 0,005 g.

Figura 1. Estrutura química dos fármacos estudados

2.3. Caracterização do material

O material TiO2/AC foi submetido a
análise
por
termogravimetria
(TG),
termogravimetria derivada (DTG) e análise
térmica diferencial (DTA), usando o
equipamento SEIKO TG/DTG 6300. As
condições das medidas foram, massa das
amostras: 13,192 mg; atmosfera: ar;
temperatura: 30 ºC a 1100 ºC; razão de
aquecimento: 10 ºC/min, cadinho utilizado:
platina, efe ncia: α-alumina.
2335

A morfologia da superfície do material
TiO2/AC foi analisada por microscopia
eletrônica de varredura (MEV), com
microscópio eletrônico de varredura da
marca Tescan, modelo VEGA3 XMU e EDS
acoplado. A composição elementar semiquantitativa
foi
determinada
por
espectroscopia de energia dispersiva (EDS).
Na caracterização também foi empregada
a técnica de difratometria de raios X. Utilizouse um difratômetro Brucker, D2 phase, com
adiação de CuKα 1. 18 Å .
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Os espectros de absorção na região do
infravermelho por transformada de Fourier
(FTIR) foram obtidos utilizando um
equipamento modelo Nicolet IR 200 FTIR. As
amostras foram preparadas na forma de
pastilha usando KBr como dispersante. As
medidas foram realizadas em temperatura
ambiente, com 64 varreduras para cada
amostra, na região de 4000 a 500 cm -1.

com lâmpada de deutério e faixa de operação
de 190 a 800nm. Para a determinação dos
fármacos foram utilizadas fases móveis
constituídas de metanol e água deionizada,
respectivamente, nas proporções 20:80
(AMX); 70:30 (FLU) e 90:10 (SIN); com vazão
de 0,8 mL min-1.

2.6.
Otimização
operacionais
2.4. Remediação de soluções aquosas de
fármacos com TiO2/AC sob irradiação UV
A reação de fotocatálise heterogênea foi
realizada em reator fotoquímico de bancada,
equipado com refrigeração a água (25ºC) e
agitação magnética. A radiação foi
proporcionada por uma lâmpada a vapor de
mercúrio de 125 W (sem o bulbo protetor),
inserida na solução por meio de um bulbo de
quartzo. Ao reator fotoquímico foram
adicionados, individualmente, 300 mL de
solução de cada fármaco (100 mg L-1) com
determinada massa de esferas de TiO2/AC.
Após tempos pré-determinados de reação
coletou-se, com auxílio de uma seringa, 10
mL da solução degradada que foram
analisadas no cromatógrafo em fase líquida
de alta eficiência (HPLC) Waters 600.
Com a finalidade de verificar se o processo
de fotólise contribui de maneira significativa
com a degradação das amostras foi realizado
o estudo fotoquímico para cada um dos
fármacos utilizados, conforme as mesmas
condições descritas anteriormente, mas sem
a presença do fotocalisador (TiO2/AC).

2.5. Determinação da concentração dos
fármacos nas soluções remediadas
A determinação quantitativa dos fármacos
em estudo foi realizada em cromatógrafo em
fase líquida de alta eficiência Waters 600,
equipado com coluna C18 (SysCroma, 250
mm x 4,6 mm x 5µm). Para monitorar os
cromatogramas utilizou-se detector de UV
por arranjo de diodos (DAD) Waters 2696
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 6| |2332-2350|

das

variáveis

A resposta de degradação fotocatalítica é
influenciada pelas condições do meio
reacional. Assim para o desenvolvimento da
reação de degradação dos fármacos pela
fotocatálise heterogênea é de grande
importância a otimização das variáveis
envolvidas, como o pH da solução e
quantidade de fotocatalisador.
Desta maneira o efeito dessas duas
variáveis na resposta da degradação
fotocatalítica foi estudado simultaneamente
em dois níveis utilizando planejamento
fatorial 22. Esse planejamento tem o objetivo
de estudar de forma eficiente e econômica o
efeito de vários fatores sobre a variável de
resposta de interesse. Para o cálculo do
desvio padrão realizou-se a triplicata do
ponto central e os valores experimentais
utilizados foram os valores intermediário das
variáveis entre o nível menor (-) e maior (+).

3. Resultados e discussões
A síntese das esferas de acetato de
celulose com TiO2 imobilizado (TiO2/AC)
seguiu metodologia desenvolvida por Ribeiro
e colaboradores.13 As esferas foram
sintetizadas, de forma, a obter materiais com
10% (m/m) de TiO2 ou 6% (m/m) de Ti4+. Em
experimentos anteriores (resultados não
publicados)
materiais
com
maior
concentração de TiO2 foram obtidos, mas a
lixiviação de TiO2 para solução aquosa era
evidente.

2336
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avaliar
a
estabilidade
térmica
do
fotocatalisador (TiO2/AC) e o seu processo de
perda de massa com o aumento da
temperatura.

3.1. Caracterização do fotocatalisador
TiO2/AC
As análises de Termogravimetria (TG) e
Análise Térmica Diferencial (DTA) permitiram
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Figura 2. Análises TG/DTA/DTG para o fotocatalisador TiO2/AC
Na Figura 2, observam-se três perdas
sucessivas de massas. O primeiro evento
possui pico exotérmico em 213 ºC, que
corresponde à perda de 13,6% da amostra, e
é atribuída à perda de água. O segundo
evento mostrou pico exotérmico em 351 ºC,
representando 72,6% da amostra e
corresponde à perda pela queima da matéria
orgânica proveniente do acetato de celulose.
O terceiro evento é endotérmico e
corresponde a 10,9% da massa da amostra
com temperatura máxima de 472 ºC. O
resultado mostra que a calcinação é
suficiente para garantir que o material se
encontre livre da matéria orgânica, indicando
que é constituído basicamente pela fase
2337

anatase, em temperaturas próximas a 680 740 °C ocorre a transição para a fase rutilo.28
Mesmo com aquecimento até 1100 °C não há
mudanças
significativas
de
massas,
comprovando que a temperatura de 472 ºC
foi eficaz na eliminação de praticamente toda
a matéria orgânica.
Através da técnica de espectroscopia de
energia dispersiva de raios X (EDS) foi
possível
investigar
a
pureza
e
homogeneidade dos materiais. A técnica não
é destrutiva e permite determinar as
quantidades relativas dos elementos
presentes na amostra. No EDS os raios X são
distribuídos no espectro por ordem de
energia, sendo esta distribuição distinta e
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 6| |2332-2350|
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específica para cada elemento que compõe a
amostra. A partir das informações contidas
no espectro é possível obter informações
qualitativas e quantitativas acerca da
composição da amostra em escala
microscópica.29
Com o mapeamento químico foi possível
determinar as quantidades dos elementos
presentes no material, os resultados
mostram que o material é composto de 45,87
% de carbono; 48,12 % de oxigênio e 6,01 %
de titânio (Figura 3A). Observou-se na
micrografia obtida (Figura 3B) que o titânio
se encontra homogeneamente distribuído

pelo material indicando que não ocorre a
formação de aglomerados de TiO2 na
superfície do acetato de celulose.
As análises térmicas e EDS confirmam que
o material possui a composição esperada de
aproximadamente 10% e 6% (m/m) de TiO2 e
Ti, respectivamente.
Os resultados
corroboram com os obtidos por TG/DTA que
mostram altas porcentagens de perda de
massa atribuídas ao acetato de celulose e
água, constituídos basicamente por carbono
e oxigênio.
A Figura 4 apresenta o difratograma de
raios X das esferas de TiO2/AC.

Figura 3. Microanálise quantitativa do TiO2/AC obtida por EDS (A), Micrografia com
mapeamento químico (B). Aumento - 70 vezes
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Figura 4. Difratograma de raios X do TiO2/AC
Existem três tipos de estruturas no óxido
de titânio natural: o tipo rutila, anatase e
broquita.30 O difratograma obtido indica a
presença das fases anatase e rutila na
superfície das esferas de TiO2/AC. A forma
rutila possui o valor de band gap de 3,02 eV e
a forma anatase possui o valor de 3,23 eV.31
Usualmente a forma mais utilizada em
fotocatálise é a forma anatase, devido a um
maior tempo de recombinação elétronvacância quando comparado a forma rutilo,
permitindo
um
melhor desempenho
fotocatalítico.32,33
A Figura 5 mostra os espectros na região
do infravermelho obtidos para o acetato de
celulose, o dióxido de titânio e material
obtido a partir desses dois reagentes.

2339

O espectro do acetato de celulose (AC)
apresenta bandas características entre 3600
a 3500 cm-1 referente ao estiramento das
ligações O-H, banda em 2940 referente a
deformação axial C-H de ligações CH
alifáticas, banda em 1747 cm-1 atribuída a
deformação axial da carbonila de ésteres
(C=O), banda em 1370 cm-1 referente às
deformações –CH3, e a 1238 cm-1 a banda
característica da distensão assimétrica da
ligação C–O–C, típica dos ésteres. Em 1042
cm-1 é identificado a vibração de distensão da
ligação C–OH, característica dos álcoois
primários presentes na estrutura da
celulose.34-38
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Figura 5. Espectro de na região do infravermelho obtido para o Acetato de celulose (AC),
Dióxido de titânio (TiO2) e o material TiO2/AC
O espectro do TiO2 apresenta bandas
características entre 543 - 689 cm-1,
referente ao estiramento das ligações Ti-O. A
banda larga entre 3550 - 3300 cm-1 é
atribuída aos estiramentos de grupos O-H de
água.39
Observa-se no espectro material TiO2/AC
as bandas características do acetato de
celulose e do TiO2, a principal diferença é um
pequeno deslocamento na banda referente a
carbonila para valores de maior frequência
(1762 cm-1) em relação ao espectro do AC e o
alargamento banda referente ao estiramento
O-H em 3500 cm-1. Essas observações
indicam a interação entre o acetato de
celulose e o titânio, pois as interações entre o
titânio e o acetato de celulose podem ser
consideradas de natureza eletrostática, isto
é, interações íon-dipolo. Assim, o oxigênio do
grupo acetato rico em elétrons, pode
interagir com os cátions eletropositivos do
metal. Segundo os autores essa suposição foi
evidenciada em estudos do acetato de
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 6| |2332-2350|

celulose com os cátions metálicos Be(II) e
Mg(II). Nestes casos bandas de adsorção do
grupo hidroxila e da carbonila sofreram
desvios, indicando o enfraquecimento dessas
bandas devido à competição dos cátions
metálicos para os elétrons dos quais as
bandas são compostas.40

3.2. Remediação de água contendo
fármacos por fotocatálise heterogênea com
TiO2/AC
A fotólise é uma das técnicas usualmente
empregadas na degradação de poluentes,41, 42
considerada como uma forma de tratamento
limpa, contudo apresenta resultados
limitados devido a sua baixa eficiência de
mineralização.43
Os resultados obtidos mostraram que não
ocorre degradação dos fármacos apenas na
presença de luz uma vez que não foi
2340
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observada
nenhuma
redução
na
concentração dos três fármacos estudados.
Desta forma, as degradações verificadas são
provenientes exclusivamente do processo de
fotocatálise heterogênea, promovido pelo
fotocatalisador TiO2/AC na presença da
radiação ultravioleta.
A adsorção dos fármacos estudados na
superfície do fotocatalisador pode mascarar
os resultados obtidos nos estudos de
fotocatálise, pois a diminuição do fármaco na
solução pode estar ocorrendo por adsorção
no fotocatalisador e não por degradação
fotocatalítica.
Para verificar a existência ou não de
adsorção no catalisador, uma solução de
sinvastatina (100 mg L-1 e pH 7,0), foi deixada
em contado com 6 g do material TiO2/AC a 25
o
C por um período de 60 minutos, observouse que a adsorção foi muito baixa,
aproximadamente 8,0 % (5,8x10-6 mols). A
baixa adsorção pode ser explicada devido ao
ponto de carga zero (pcz) do TiO2 e o pH do
meio reacional.
O ponto de carga zero do TiO2 é 6,25, isso
significa que a sua superfície é carregada
positivamente em meio ácido (pH <6,25), e
carregada negativamente em meio básico
(pH> 6,25).44 Já a sinvastatina (pKa: 4,21)45
em pH 7,0 apresenta-se carregada
negativamente. Portanto, em pH 7,0 tanto a
sinvastatina como a superfície do TiO2 vai
estar carregada negativamente, explicando a
baixa
adsorção
na
superfície
do
fotocatalisador. Piecha e colaboradores46
observaram resultados semelhantes, eles
afirmam que adsorção da sinvastatina, em
meio neutro (pH 7,0) nos filmes de TiO2 foi
considerada desprezível, concluindo que a
sua degradação ocorre exclusivamente por
processo oxidativo.
No caso da amoxicilina e fluoxetina (100
mg L-1 e pH 4,0), os valores de adsorção
obtidos foram de 6,1% (5,0 x 10-6 mols) e
3,6% (3,5 x 10-6 mols), respectivamente.
A amoxicilina possui pka: 7,43,47 portanto,
em pH ácido, tanto TiO2 quanto amoxicilina
são carregados positivamente e, portanto, a
2341

adsorção na superfície de TiO2 é baixa48.
Conforme relatado por Hou e Poole49 a alta
degradação de antibióticos em pH ácido pode
ser devido à hidrólise do antibiótico.
A fluoxetina apresenta pKa 9,850 portanto
em pH abaixo do pcz para TiO2 a fluoxetina
catiônica será repelida da superfície de TiO2
carregado positivamente. Méndez-Arriaga e
colaboradores51 afirmam que, em pH 5,
ocorre fraca adsorção de fluoxetina (<7%) na
superfície de TiO2, enquanto em meio
alcalino (pH 11) foi verificada adsorção 4
vezes maior.
Em seu estudo Borges e colaboradores52
afirmam que ao imobilizar o TiO2 em um
material suporte (carvão ativado granular,
zeólita e material cerâmico triturado) não
ocorre alteração na estrutura do TiO2, ocorre
apenas a diminuição da área superficial do
material, facilitando assim a remoção de
poluentes da fase aquosa pelos processos
conjugados de adsorção e fotodegradação. O
valor de pcz foi de 7,46, o que indica que em
valores de pH superiores a 7,46 o catalisador
terá carga superficial líquida negativa e em
valores menores que o pcz apresentará carga
positiva.
Os resultados indicam que existe a
adsorção dos fármacos na superfície do
fotocatalisador, mas esse fato não mascara
os resultados obtidos através da fotocatálise
heterogênea. Além disso, as moléculas dos
contaminantes adsorvidos podem ser
oxidadas reagindo diretamente com a lacuna
positiva da camada de valência do
semicondutor, embora essa reação seja
menos provável devido maior concentração
de água na solução.15,32,33

3.2.1. Otimização dos parâmetros por
planejamento fatorial
Neste trabalho, a triagem e avaliação das
variáveis importantes para o processo de
degradação foram obtidas através de
planejamento fatorial. Para isso, foram
selecionados os fatores e os níveis que
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afetam diretamente a eficiência do processo.
Nesse caso foram variados o pH da solução
dos fármacos e a quantidade de material
TiO2/AC
(m/m),
configurando
um
2
planejamento 2 .
De acordo com Zhao e colaboradores,53 a
eficiência do processo fotocatalítico é
fortemente influenciada pelo pH do meio,
pois, além de influenciar no processo de
adsorção, também acredita-se que a maior
concentração de cargas positivas, verificada
em pH ácido, favoreça a migração dos
elétrons foto-produzidos, reduzindo a
recombinação do par elétron lacuna e
promovendo a maior eficiência do processo
fotoquímico. No caso do material TiO2/AC
espera-se que a maior quantidade de

fotocatalisador promova um processo
fotocatalítico mais efetivo. Além disso, o pH
também influencia a forma mais provável da
molécula do contaminante na solução,
principalmente quando estas possuem
grupos funcionais que podem ser protonados
ou desprotonados. O pH também influencia
os processos adsortivos que podem ocorrer
entre os fármacos e a superfície do
fotocatalisador, mascarando os resultados de
fotocatálise. Através dos resultados obtidos
no item 3.2. verifica-se que a influência da
adsorção dos fármacos na superfície do
fotocatalisador é insignificante.
A Tabela 1 mostra os parâmetros e o valor
dos níveis avaliados no planejamento fatorial.

Tabela 1. Condições experimentais utilizadas no planejamento fatorial 22 a 25ºC na
degradação do fármaco sinvastatina (100 mg L-1) utilizando o TiO2/AC
Variável

Nível (-)

Nível (0)

Nível (+)

pH

4,0

6,0

8,0

Massa de TiO2/AC (g)

3,0

6,0

9,0

Tabela 2. Planejamento fatorial 22 obtido na degradação do fármaco sinvastatina (100 mg L1
) em 15 minutos de reação
Experimento

pH

Massa

% Degradação

1

-

-

75 ± 1

2

+

-

41 ± 1

3

-

+

67 ± 1

4

+

+

64 ± 1

5

0

0

71 ± 1

6

0

0

69 ± 1

7

0

0

70 ± 1

A partir dos resultados obtidos com o
planejamento fatorial (Tabela 2), foi possível
calcular o efeito que cada variável, individual
ou combinado, exerce sobre o processo de
degradação.
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O efeito da variável pH foi de -18,5, isto
significa que o processo de degradação
fotocatalítica é mais eficiente em pH 4,0,
resposta condizente com as informações da
literatura, onde o pH ácido favorece o
processo fotocatalítico.53
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O efeito da massa de material TiO2/AC foi
de +7,5, indicando que a maior massa de
fotocatalisador implica em pequenas
melhoras no processo fotocatalítico.
Entretanto, a existência de um efeito de
segunda ordem (pH x massa de TiO2/AC)

também significativo (+15,5) implica na
necessidade da análise das variáveis em
conjunto. A representação geométrica do
planejamento fatorial 22 é apresentada na
Figura 6.

Figura 6. Representação geométrica do planejamento fatorial 22 utilizado para investigação do
efeito das variáveis massa de TiO2/AC e pH na degradação fotocatalítica
De acordo com esta representação, o
efeito do pH não é exatamente o mesmo nos
dois níveis de massa de TiO2/AC estudados,
isto é, para a menor massa de TiO2/AC a
mudança de pH 4,0 para 8,0 provoca uma
diminuição de 34 pontos percentuais na taxa
de degradação, enquanto que no maior nível
de massa esta modificação provoca perdas
de somente 3 pontos percentuais. Resultados
similares podem ser observados em relação
ao efeito da massa, o que inequivocamente
confirma a existência de efeitos combinados
de relevância, fazendo com que as melhores
condições de degradação sejam observadas
em valores de pH próximos de 4,0,
independentemente da massa de TiO2/AC.
O planejamento fatorial apresentado foi
realizado para os processos de degradação da
2343

amoxicilina e da fluoxetina que obtiveram
maiores taxas de degradação em pH 4,0,
independentemente da massa de TiO2/AC.
Para a sinvastatina os melhores resultados
foram obtidos em pH 7,0 devido a interação
entre o fármaco e o TiO2.

3.2.2. Decaimento da concentração dos
fármacos no decorrer do tratamento
As frações provenientes da degradação
dos fármacos foram analisadas por
cromatografia líquida de alta eficiência
(HPLC). Nas Figuras 7A, 7B e 7C são
mostrados os cromatogramas para a
amoxicilina, fluoxetina e sinvastatina,
respectivamente. O espectro UV extraído
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 6| |2332-2350|
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para pico mais intenso em cada
cromatograma está inserido nas figuras. A
diminuição da concentração no decorrer da
reação de degradação foi avaliada a partir da
detecção de cada fármaco no comprimento

de onda de máxima absorção para cada
fármaco, determinados em 231,2; 228,8 e
239,4 nm; com tempos de retenção em 4,51,
3,30 e 7,55 minutos, para amoxicilina,
fluoxetina e sinvastatina, respectivamente.

Figura 7. Cromatogramas e espectros UV obtidos por HPLC após degradação fotocatalítica de
(A) amoxicilina, (B) Fluoxetina e (C) Sinvastatina
Nos ensaios de degradação foram
preparadas soluções aquosas de amoxicilina,
fluoxetina e sinvastatina (100 mg L-1),
adicionadas, separadamente, no reator
fotoquímico na presença de 6 g de TiO2/AC
assistido sob radiação ultravioleta (UV) em
pH 4,0.
Para cada solução tratada, retiraram-se
alíquotas em intervalos de tempo regulares e,
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para cada alíquota, determinou-se a
concentração remanescente do fármaco por
HPLC.
O cromatograma obtido para a
amoxicilina indica que o processo
fotocatalítico permite sua degradação em
240 minutos de reação, indicado pela
diminuição da altura da curva de maior
absorbância (Figura 8A).
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Figura 8. Modificação do cromatograma da (A) Amoxicilina, (B) Fluoxetina e (C) Sinvastatina
durante degradação fotocatalítica mediada por TiO2/AC com radiação UV
A
fluoxetina
também
apresentou
significativa
redução
na
altura
do
cromatograma em 180 minutos de reação
(Figura 8B), após esse período a área
monitorada
não
sofreu
nenhuma
modificação, mantendo-se constante. Para a
sinvastatina (Figura 8C) é possível observar
significativas mudanças no perfil do
cromatograma já nos primeiros 30 minutos
de reação. A partir deste tempo, a reação
estabiliza, e não se percebe grandes
modificações em até 180 minutos de reação.

Para os três fármacos estudados percebese o aparecimento de novos picos no
cromatograma em tempos menores de
retenção, isso deve-se a formação de
possíveis espécies intermediárias da reação,
que são formadas e, posteriormente
degradadas no decorrer do processo
fotocatalítico.54,55
Considerando as modificações na altura
da curva principal de cada cromatograma
obtido obteve-se os resultados das
degradações dos fármacos que se encontram
na Tabela 3.

Tabela 3. Tempo e % degradação dos fármacos (100 mg L-1) na presença de 6 g de TiO2/AC
assistido sob radiação ultravioleta (UV) em pH 4,0
Fármaco
Amoxicilina
Fluoxetina
Sinvastatina

2345

Tempo de degradação (min)
240
180
30

% degradação
99,0
85,0
99,1
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Kanakaraju e colaboradores conseguiram
degradar 88% da Amoxicilina em 240 minutos
utilizando TiO2 imobilizado em zeólitas e
radiação UV, comparativamente o TiO2 em
suspensão degradou 79% da Amoxicilina em
240 minutos sob radiação UV.56 O TiO2
imobilizado em fibras de quartzo,
sintetizados por Arlos e colaboradores,
degradou 75% da Fluoxetina em 360 minutos
sob radiação UV.2 Maletic e colaboradores
imobilizaram TiO2 sobre compósitos de
carbono e obtiveram a degradação de 98% da
Sinvastatina em 300 minutos sob radiação
UV.57 Podemos verificar que os resultados
obtidos em nossos estudos são similares ou
melhores dos que os obtidos em outros
trabalhos relatados na literatura.
A estrutura química dos fármacos
estudados pode explicar porque a
degradação da Sinvastatina é mais rápida que
a degradação dos outros fármacos
analisados. A Fluoxetina e a Amoxicilina
possuem anel aromático e a Sinvastatina
apenas
insaturações,
desta
forma,
provavelmente
os
mecanismos
de
degradação ocorram via adição eletrofílica do
radical hidroxila nas insaturações e no anel
aromático,
formando
produtos
de
degradação diferentes. No caso da Fluoxetina
e da Amoxicilina ocorre a formação de
compostos fenólicos, derivados do benzeno
polihidroxilados, que são estáveis devido ao
efeito de ressonância, o que explicaria o
maior tempo necessário para a degradação.
Já no caso da degradação da Sinvastatina
provavelmente ocorre a formação de enol
nas insaturações, que são quimicamente
mais instáveis, pois são facilmente rompidas,
explicando os tempos menores para que
ocorra a degradação da Sinvastatina.46,58,59

TiO2 encontra-se na forma cristalina anatase
e não apresentou a formação de
aglomerados de TiO2 na superfície do acetato
de celulose. Os espectros na região do
infravermelho (FTIR) indicam que a interação
entre o acetato de celulose e o titânio ocorre
através das hidroxilas e dos grupos acetatos
presentes no acetato de celulose. O processo
de adsorção dos fármacos na superfície do
compósito e o processo de fotólise são
insignificantes, explicadas pelas interações
eletrostáticas entre os fármacos e o TiO2. As
esferas sintetizadas foram eficientes na
degradação dos micropoluentes: Amoxicilina
(99,0% em 240 minutos), Fluoxetina (85% em
180 minutos) e Sinvastatina (99,1% em 30
minutos),
através
de
fotocatálise
heterogênea. Os resultados obtidos em
nossos estudos são similares ou melhores dos
que os obtidos em outros trabalhos relatados
na literatura, comprovando a eficiência das
esferas sintetizadas na degradação da
amoxicilina, fluoxetina e sinvastatina através
da fotocatálise heterogênea.
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