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RESUMO 
 

Fármacos de diferentes classes terapêuticas são encontrados no ambiente. O captopril, o 

enalapril, a metformina e a ranitidina sãos utilizados mundialmente como fármacos anti-

hipertensivos, antidiabéticos e antiulcerosos respectivamente. Tais fármacos têm sido 

encontrados em afluentes, efluentes de estações de tratamento de águas. Processos de oxidação 

avançados, como fotólise direta (UV-C), fotocatálise heterogênea (TiO2 / UV-C) e ozonização 

(O3) são alternativas para melhorar a mineralização de produtos farmacêuticos e sua remoção 

durante o tratamento convencional de águas, utilizando-se hipoclorito. Neste trabalho foram 

avaliadas as taxas de degradação desses fármacos em solução aquosa induzida pelos sistemas 

UV-C; TiO2/UV-C; O3 e NaOCl . A identificação e o monitoramento dos subprodutos formados 

nestas condições foram realizados por espectrometria de massa de alta resolução (HRMS) e 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Acoplada a Espectrometria de Massas de Alta 

Resolução (HPLC/HRMS). Para avaliar a toxicidade dos subprodutos, foram realizados testes 

citotoxicidade com o ensaio de brometo de (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio (MTT) 

utilizando células HepG2. Observou através das técnicas HRMS e HPLC/HRMS que houve 

remoção completa do captopril durante a cloração e ozonização, 60% de remoção da metformina 

durante a ozonização e cloração. Remoção total do enalapril e ranitidina durante a cloração e 

degradação quase completa do captoril com 93,5% de eficiência de remoção durante a fotólise e 

99,9% durante a fotocatálise. Nestas condições, as taxa de mineralização, por Carbono Orgânico 

Total (TOC), foi no melhor cenário de 20% para a metfomrina durante a ozonização e apenas 

2,92% para fotólise do captopril no pior cenário, evidenciando a formação de subprodutos de 

degradação. Foi possível a elucidação estrutural dos subprodutos de degradação da metformina, 

enalapril, ranitidina e captopril e as possíveis rotas de degradação foram propostas. As amostras 

contendo os subprodutos  não foram tóxicas para as células HepG2, indicando que os tratamentos 

oxidativos utilizados não geraram subprodutos com atividade tóxica para estas células. 

Palavras-chave: Cloração, Ozonização, Fotólise, Fotocatálise, Espectrometria de Massa de Alta 

Resolução, Cromatografia Líquida, Caracterização de Subprodutos, Ensaio MTT, Fármacos 



 

ABSTRACT 
 

Pharmaceuticals of different therapeutic classes are found in the environment. Captopril, 

enalapril, metformin and ranitidine are used worldwide as antihypertensive, antidiabetic and 

antiulcer drugs respectively. Such drugs have been found in affluents and effluents from water 

treatment plants. Advanced oxidation processes such as direct photolysis (UV-C), heterogeneous 

photocatalysis (TiO2 /UV-C) and ozonation (O3) are alternatives to improve the mineralization of 

pharmaceuticals and their removal during the conventional water treatment, using hypochlorite. 

In this work the degradation rates of these drugs in aqueous solution induced by UV-C systems; 

TiO2 / UV-C; O3 and NaOCl were evaluated. Identification and monitoring of by-products 

formed under these conditions were performed by high resolution mass spectrometry (HRMS) 

and High Performance Liquid Chromatography coupled to High Resolution Mass Spectrometry 

(HPLC/HRMS). To evaluate the toxicity of by-products, cytotoxicity tests were run with the (4,5-

dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazolium (MTT) bromide assay using HepG2 cells. It was 

observed through the HRMS and HPLC / HRMS experiments  that there was complete removal 

of captopril during chlorination and ozonation, 60% removal of metformin during ozonization 

and chlorination. It was also observed the total removal of enalapril and ranitidine during 

chlorination and near complete degradation of captoril, with 93.5% removal efficiency, during 

photolysis and 99.9% during photocatalysis. Under these conditions, the Total Organic Carbon 

(TOC) mineralization rate were, at the best, 20% for metformin during ozonization and only 

2.92% for the photolysis of captopril, in the worst case. Thus,  evidencing the formation of 

degradation byproducts. For all oxidative experiments, it was possible the mass spectrometry 

structural elucidation of the degradation byproducts of metformin, enalapril, ranitidine and 

captopril and the possible routes of degradation were proposed. The treated samples were not 

toxic to HepG2 cells, indicating that the oxidative treatments used did not generate byproducts 

with  acute toxic activity for these cells.. 

KEYWORDS: Chlorination, Ozonation, Photolysis, Photocatalysis, High-Resolution Mass 

Spectrometry, Liquid Chromatography, Characterization of By-Products, MTT Assay, 

Pharmaceuticals  
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1 Introdução 

 

O termo microcontaminantes de preocupação emergente (ME) tem sido usado na 

literatura em referência aos contaminantes orgânicos que são encontrados em concentrações da 

ordem de microgramas a nanogramas por litro em amostras ambientais (Zuccato et al., 2010). 

Dentre as classes de substâncias emergentes, a classe dos produtos de higiene pessoal e produtos 

farmacêuticos (PPCPs) é a mais diversificada. Fármacos de diferentes classes, tais como: 

analgésicos, antibióticos, reguladores lipídicos, anti-inflamatórios, hormônios sintéticos, são 

frequentemente encontrados em amostras ambientais (Komori et al., 2004; Zuccato et al., 2010). 

Os fármacos podem ser classificados como substâncias químicas capazes de produzir 

algum efeito biológico quando administrados por via oral, tópica - aplicação na pele e mucosas - 

ou parenteral - injeções e infusões. A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de um 

fármaco envolvem sua passagem através das membranas celulares. As características 

determinantes para a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de um fármaco são o 

tamanho, forma moleculares, o grau de ionização, a lipossolubilidade relativa de suas formas 

ionizadas e não-ionizadas e sua ligação às proteinas teciduais (Ikehata et al., 2006; Radjenović et 

al., 2009). 

As características lipofílicas dos fármacos, as quais são responsáveis pela passagem 

através das membranas biológicas e acesso subsequente a seu local de ação, dificultam sua 

excreção do corpo. A excreção renal de fármacos inalterados desempenha um papel modesto na 

eliminação geral da maioria dos agentes terapêuticos, já que os compostos lipofílicos filtrados 

através dos glomerulos são amplamente reabsorvidos de volta para a circulação sistemica durante 

a passagem através dos tubulos renais (Jjemba, 2006). O metabolismo de fármacos e outros 

xenobióticos em metabólitos mais hidrofílicos é portanto, fundamental para a eliminacão desses 

compostos do corpo e término de sua atividade biológica (H. Jones et al., 2005; Ikehata et al., 

2006; Radjenović et al., 2009). 

Em geral as reações de biotransformação geram metabólitos mais polares, inativos, que 

são rapidamente excretados do corpo. No entanto em alguns casos são geralmente metabólitos 

com atividade biológica ou propriedades tóxicas. As reações de biotransformação dos fármacos 
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são classificadas em reações de fase I ou reações biossintéticas (conjugação) de fase II (Celiz, M. 

D. et al., 2009).  

As reações de fase I introduzem ou expõem um grupo funcional no fármaco. As reações 

de fase I levam a perda da atividade farmacológica, embora haja exemplos de manutenção ou 

aumento da atividade farmacológica, em raros casos o metabolismo está associado a alteração da 

atividade farmacológica (Chung et al., 2005). Quando não são rapidamente excretados na urina, 

os produtos das reações de biotransformação de fase I podem reagiar com compostos endógenos 

tais como ácido glicurônico, sulfato, e aminoácidos formando um conjugado altamente 

hidrossóluvel (reações de fase II) (H. Jones et al., 2005; Ikehata et al., 2006; Radjenović et al., 

2009). Esses metabólitos solúveis em água são prontamente excretados na urina ou nas fezes 

(Petrovic e Barcelo, 2006). Certos fármacos não são metabolizados, pois são substâncias que 

dificilmente podem ser metabolizadas por enzimas (como a citocromo P450) e são eliminados 

lentamente do corpo sem biotransformação (Tambosi et al., 2010).  

Sendo assim a ingestão ou uso tópico dos produtos farmacêuticos por humanos e animais 

podem ser consideradas as principais rotas de contaminação ambiental dessas substâncias, 

quando excretadas na forma inalterada ou conjugada, que tendem a se dissociar no ambiente. 

Outras fontes de contaminação antropogênicas devem ser levadas em consideração, dentre elas os 

efluentes de indústrias farmacêuticas e a disposição inadequada de fármacos após a data de 

validade (Radjenovic et al., 2007; Radjenović et al., 2009; Aquino et al., 2013; Lima et al., 

2014). Por não receberem um tratamento adequado ou não serem sensíveis aos tratamentos 

existentes, os fármacos e seus subprodutos apresentam-se em efluentes das estações de 

tratamento de esgoto (ETEs) e, em alguns casos, nas estações de tratamento de água (ETAs) 

(Radjenovic et al., 2007; Radjenović et al., 2009).  

Com isso, novos métodos como os Processos Oxidativos Avançados (POAs) surgiram 

como técnicas alternativas para promover a degradação de contaminantes orgânicos em água. Os 

POAs apresentam sucesso na remoção de contaminantes orgânicos inclusive para os fármacos, 

apresentando ótimas taxas de degradação (Andreozzi et al., 1999a; Calza et al., 2006b; Broseus 

et al., 2009).  

Para detectar e quantificar os ME´s e seus subprodutos em matrizes ambientais 

complexas, tais como, águas superficiais e subterrâneas, esgoto doméstico e efluentes de ETE, 
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vários métodos analíticos foram desenvolvidos (Fatta-Kassinos et al., 2011). Dentre às técnicas 

mais comuns, destacam-se a utilização de cromatografia acoplada à espectrometria de massas. 

Tal técnica permite a identificação e quantificação simultânea de várias substâncias de interesse 

ambiental (Barceló et al., 2005; Dalmázio et al., 2005; Kasprzyk-Hordern, B. et al., 2008).  

Os efeitos à saúde humana, causados  pela ingestão de água potável contendo fármacos e 

subprodutos da degradação ainda não estão completamente elucidados. Pouco se sabe sobre os 

possíveis efeitos crônicos causados à saúde, associados com a ingestão em longo prazo destes 

compostos. Os efeitos adversos conhecidos, que são causados por compostos farmacêuticos 

incluem toxicidade aquática, desenvolvimento de resistência em bactérias patogênicas, 

genotoxicidade e distúrbios endócrinos (Kummerer, 2004; Mompelat et al., 2009; Jardim et al., 

2012; Ratola et al., 2012). 

Poucas pesquisas sobre a caracterização de produtos de degradação dos fármacos e a 

ecotoxicidade dos mesmos após submissão aos tratamentos de água têm sido desenvolvidas, 

principalmente no Brasil. A maioria dos estudos focam apenas nos tratamentos para fins de 

remoção, ou tratam apenas de uma única técnica de tratamento para elucidação dos subprodutos. 

Levando em consideração os aspectos abordados, o objetivo geral desse trabalho foi 

avaliar e monitorar os subprodutos de degradação de diferentes fármacos em meio aquoso, 

utilizando os sistemas de tratamento e degradação por fotólise direta (UV-C), por fotocatálise 

heterogênea (TiO2/UV-C), por ozonização (O3) e por cloração (NaOCl). A caracterização e o 

monitoramento dos subprodutos de degradação foram avaliados por espectrometria de massas de 

alta resolução e cromatografia liquida de alta eficiência. Por fim, foi avaliado também o grau de 

toxicidade celular das alíquotas degradadas, frente às alíquotas dos compostos alvos. 

Desse modo, este trabalho é composto por capítulos que buscam esclarecer a situação, 

com base na literatura e pesquisas desenvolvidas. Na Revisão Bibliográfica são apresentadas 

discussões em relação aos sistemas de degradação, aplicação da espectrometria de massas na 

elucidação de subprodutos de degradação no ambiente e toxicidade dos mesmos após os testes de 

degradação. No capítulo materiais e métodos se faz uma descrição dos métodos aplicados na 

degradação dos fármacos em estudo, das técnicas analíticas e dos testes de toxicidade celular. 

Nos demais capítulos são apresentados os resultados específicos observados para cada fármaco 

avaliado, tais como degradação, avaliação dos subprodutos gerados durante os processos de 
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degradação e a toxicidade dessas soluções de degradação. E por fim, o último capítulo traz as 

considerações finais. 

 

 1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Avaliar a degradação dos fármacos captopril, enalapril, metformina e ranitidina, quando 

submitidos, em meio aquoso, a processos oxidativos de cloração, ozonização, fotólise e 

fotocatálise heterogênea. Identificar por espectrometria de massas os subprodutos da degradação 

formados, bem como, avaliar a toxicidade celular da mistura dos mesmos.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar em escala de bancada o tratamento por processos oxidativos avançados e cloração 

em soluções aquosas dos fármacos captopril, enalapril, metformina e ranitidina; 

 Identificar os subprodutos gerados durante a degradação dos fármacos pelos tratamentos 

em escala de bancada; 

  Avaliar a toxicidade celular dos subprodutos gerados pré e pós processos oxidativos 

avançados e cloração através do teste de toxicidade celular (MTT); 

  Identificar subprodutos e deduzir os principais processos químicos que ocorrem aos 

fármacos durante os processos oxidativos; 

 Avaliar a eficiência da remoção dos fármacos e subprodutos em sistemas após os processos 

oxidativos;
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2.1 Microcontaminantes de Preocupação Emergente (ME) 

Devido às atividades antrópicas, sistemas de água doce estão em todo o mundo são 

impactados com a presença de milhares de compostos orgânicos sintéticos (xenobióticos) 

produzidos para uso industrial, doméstico e agrícola. Embora a maioria desses produtos químicos 

esteja presentes em concentrações muito baixas, muitos deles levantam a questão em relação a 

suas toxicidades (Aquino et al., 2013; Kanakaraju et al., 2013; Lima et al., 2014). Os efeitos 

dessas substâncias em sistemas aquáticos e sobre a saúde humana, no longo prazo, são ainda 

desconhecidos o que faz com que isso se torne um dos principais problemas ambientais que a 

humanidade enfrenta na atualidade (Nagy et al., 2014). 

 O termo microcontaminantes de preocupação emergente (ME) tem sido usado na 

literatura em referência aos contaminantes orgânicos que são encontrados em concentrações da 

ordem de microgramas (µg L-1) a nanogramas (ng L-1) por litro em amostras ambientais (Jin e 

Peldszus, 2012; Aquino et al., 2013; Lima et al., 2014). Os ME compreendem produtos 

farmacêuticos e de higiene pessoal (PPCPs), indicadores de atividade antrópica, subprodutos 

industriais, hormônios naturais e drogas ilícitas. Estes contaminantes podem apresentar efeitos 

tóxicos aos seres humanos e animais ao longo prazo, porém tais efeitos ainda não estão bem 

estabelecidos (Zuccato et al., 2010). 

Dentre os vários ME, os disruptores endócrinos (DE) podem ser definidos como agentes 

exógenos que interferem com a produção, liberação, transporte, metabolismo, ligação, ação ou 

eliminação dos hormônios naturais do corpo responsáveis pela manutenção da homeostase e da 

regulação dos processos de desenvolvimento (Moulahcene et al., 2015). Um número cada vez 

maior de compostos químicos foi identificado no ambiente como DE usando ensaios in vitro e in 

vivo. Estes incluem pesticidas, produtos químicos, fármacos e hormônios naturais. O efeito de 

avaliação destas substâncias químicas é ainda mais difícil porque estão presentes como misturas 

complexas no ambiente (Aquino et al., 2013).  

 Dentre as classes de ME, os fármacos são a classe mais diversificada. Muitos destes 

compostos são solúveis em água e estão expostos aos compartimentos ambientais através de 

águas residuárias (industriais e municipais), fossas sépticas, drenagem do lodo de esgotos, 

estrume de animais e lixiviado de aterros sanitários (Komori et al., 2004). 
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2.2 Fontes de contaminação 

A Figura 2.1 é a representação esquemática das inter-relações entre absorção, 

distribuição, ligação, metabolismo e excreção de um fármaco e sua concentração em seu local de 

ação. 

Figura 2.1 Representação esquemática das inter-relações entre absorção, distribuição, ligação, 

metabolismo e excreção de um fármaco e sua concentração em seu local de ação. (Não estão 

representadas as possíveis distribuições e ligações dos metabólitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Goodman e Gilman, 2005 

 

Os metábolitos das reações de fase I e fase II (biotransformação) são altamente 

hidrossolúveis. Esses metabólitos solúveis em água são prontamente excretados na urina ou fezes 

(Petrovic e Barcelo, 2006). A Figura 2.2  mostra que certos fármacos não são metabolizados, pois 

são substâncias dificilmente metabolizadas por enzimas e são eliminados sem sofrerem 

biotransformação (H. Jones et al., 2005; Ikehata et al., 2006; Radjenović et al., 2009; Tambosi et 

al., 2010). Sendo assim muitos fármacos chegam a compartimentos ambientais, na forma integra 

e como conjugados, através de águas residuárias (industriais e municipais), fossas sépticas, 

drenagem do lodo de esgotos, estrume de animais e lixiviado de aterros sanitários 
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 Sabendo-se que os processos envolvidos no tratamento convencional de esgoto não são 

eficientes para a remoção de muitos ME.  Os fármacos e seus subprodutos formados nos 

processos de tratamentos podem persistir nos efluentes das ETEs. Quando esses efluentes são 

lançados em um corpo d'água receptor, podem contaminar o meio aquático a jusante, e 

comprometerem a qualidade das águas (Mompelat et al., 2009; Acero, J. L. et al., 2010; Zhang et 

al., 2013).  

Os fármacos podem atingir as redes de coleta de esgoto por meio do lançamento de águas 

cinzas (derivadas dos chuveiros, lavatórios e lavanderias), águas negras (excretas de indivíduos 

que podem conter medicamentos de uso oral e hormônios naturais) e descarte, nas instalações 

sanitárias, de medicamentos não usados ou com prazos de validade expirados (Radjenovic et al., 

2007; Radjenović et al., 2009; Aquino et al., 2013; Lima et al., 2014). 

As ETEs em sua grande maioria empregam processos biológicos como principal 

tecnologia e, em alguns casos, utilizam técnicas complementares de tratamento. Dessa forma, as 

unidades das ETEs são projetadas para reduzir a concentração de poluentes orgânicos e, 

eventualmente, nutrientes e microrganismos patogênicos, não objetivando especificamente a 

remoção de fármacos presentes no esgoto sanitário (Ikehata et al., 2006; Aquino et al., 2013).  

Para os fármacos presentes no ambiente aquático os três possíveis destinos finais são: (i) o 

composto é mineralizado completamente a dióxido de carbono e água; (ii) o composto não se 

degrada facilmente devido a propriedades lipofílicas e é parcialmente retido por sedimentação; 

(iii) o composto é metabolizado a uma molécula mais hidrofílica, e não é removido pela ETE, 

consequentemente, podendo chegar a mananciais de abastecimento (Klavarioti et al., 2009). As 

principais vias de exposição ao ambiente para os diferentes tipos de fármacos podem ser 

mostradas na Figura 2.2. 
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`Figura 2.2 Principais rotas de exposição dos fármacos no meio ambiente. 

 

Adaptado (Heberer, 2002) 

 

 Tem-se observado que diversos fármacos permanecem intactos ao tratamento de esgoto 

convencional, conforme pesquisas que apontaram fármacos em efluentes de ETE, corpos d’água, 

e menos frequentemente em água de consumo humano (Kummerer, 2009; Tambosi et al., 2010). 

Ademais, podem existir riscos relacionados ao transporte dos compostos da fase líquida para a 
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sólida (biomassa) no processo de tratamento, constituindo em parte o lodo das ETE e 

potencializando os riscos relacionados à disposição final ou reuso do lodo na agricultura como é 

mostrado na Figura 2.  

 Os fármacos, uma vez lançados no meio ambiente, podem alcançar mananciais que 

tenham capacidade de ser utilizados para abastecimento para consumo humano de forma que a 

ingestão de água “potável” pode se tornar uma via de exposição importante. Os fármacos têm 

sido detectados em águas superficiais e águas subterrâneas, em concentrações que atingem até 

níveis de parte por bilhão (ppb) (Celiz, Mary Dawn et al., 2009; Baken, 2014). 

 As ETAs no Brasil são comumente projetadas para promover remoção de material 

particulado e de microrganismos, com predominância da tecnologia convencional de 

potabilização, compreendendo as etapas de coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, 

filtração e desinfecção (Lima et al., 2014). 

 Os EUA na década de 70 Garrison et al. (1976) iniciaram os estudos voltados à detecção 

de fármacos em diversos recursos hídricos e águas residuárias tratadas e não tratadas. A 

ocorrência de fármacos foi primeiramente relatada em águas residuárias tratadas, onde ácido 

clofíbrico na faixa de 0,8-2 µg/L foi encontrado (Focazio et al., 2004; Daughton, 2016). Na 

década de 80, compostos farmacêuticos foram detectados em rios no Reino Unido em uma 

concentração de até 1 µg/L (Richardson e Bowron, 1985).  

 Foram publicados em meados da década de 1990 os trabalhos pioneiros no Brasil por 

Ternes et al. (1998) e Stumpf et al. (1999) que respectivamente monitoraram fármacos e 

desreguladores endócrinos no esgoto bruto e tratado na ETE-Penha, e em águas naturais no Rio 

de Janeiro (Ternes, 1998; Stumpf et al., 1999). Foram encontrados reguladores lipídicos, anti-

inflamatórios, DE e metabólitos de alguns outros fármacos em esgoto sanitário, efluentes de 

diversas ETEs, águas de rio e de consumo humano no Estado do Rio de Janeiro 

 No trabalho desenvolvido por Heberer (2002) é destacada a importância dos fármacos 

excretados pelos usuários, geralmente conjugados a moléculas polares, decorrentes do 

metabolismo da fase II dos fármacos no corpo humano. Nas estações de tratamento de esgotos ou 

no ambiente, estas substâncias sofrem vários tipos de reações químicas, e isto possibilita a 

liberação do princípio ativo para a água ou a produção de metabólitos mais ativos do que a 

molécula original (Ternes, 1998; Heberer, 2002). A TABELA 2.1 mostra a porcentagem de 
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excreção da forma inalterada de alguns fármacos e os principais metabólitos dos mesmos após a 

metabolização pelo organismo. 

 

Tabela 2.1 Fármacos e porcentagem e formas de excreção. 

Fármaco 
Forma 

inalterada (%) 
Metabólito (%) 

Aciclovir 75 ± 10 
9-carboximetoximetilguanina 

8-hidroxi-9-(2-hidroxietoximetil) guanina 

8-14 

0,2 

Ácido Acetil 

Salicílico 
10 

Ácido salicilúrico 

Ácido fenólico 

75 

10 

Amoxicilina 86 ± 8 Ácido penicilóico 10-25 

Bezafibrato  Conjugado glicuronídeo 60-90 

Captopril 40-50 
Dímero de dissulfeto de captopril e 

dissulfeto de captopril-cisteína 
40 

Cefalexina 91 ± 18   

  Diacetilfalotina (metabólito menos ativo) 27-54 

Diclofenaco de 

sódio 
1 

4’-hidroxidiclofenaco 

5,3 e 4,5-dihidroxidiclofenaco 

20-30 

10-20 

Enalapril 88 ± 7 Ácido enalaprílico (metabólito ativo) 43-56 

Estriol  Conjugado com ácido glicurônico 95 

Ibuprofeno <1 Hidrolisado 90 

Metformina 99,9 ± 0,5   

Norfloxacina 25-40  5-10 

Paracetamol 3 ± 1 

Conjugado com ácido glicurônico 

Conjugado com ácido sulfúrico 

Conjugado com cisteína 

60 

35 

3 

Propranolol <0,5 
Conjugado com glicuronideo 

4-hidroxipropranolol (ativo) 
20 

Ranitidina 69 ± 6 

n-óxido 

s-óxido 

desmetil ranitidina 

3-6 

1-2 

1-2 

Sulfametoxazol 35-50 
Derivado de N4-acetilato 

Conjugado com ácido glicurônico. 

50-70 

15-20 

Trimetoprima 60 1,3 oxidos e derivados de 3,4- hidroxi 10-20 
Fonte: (Goodman e Gilman, 2005; Kasprzyk-Hordern, B. et al., 2008; Pubchem, 2013). 



 

31 

 

2.3 Tecnologias de tratamento de águas e efluentes 

As tecnologias de tratamento das águas de abastecimento incluem processos e operações 

físico-químicas que tem como objetivo à remoção de partículas suspensas e coloidais, matéria 

orgânica, microrganismos e outras substâncias prejudiciais à saúde humana, as quais podem estar 

presentes nas águas. O tratamento convencional comumente utilizado nas ETAs consiste 

basicamente nas fases de clarificação, filtração e desinfecção (Ziolli e Jardim, 1998; Andreozzi et 

al., 2004; Jardim e Canela, 2004). 

 Na clarificação encontram-se as etapas de coagulação, floculação e decantação/flotação 

visando à remoção de sólidos suspensos e parcela de sólidos dissolvidos. Na filtração, ocorre a 

remoção dos sólidos dissolvidos e microrganismos (bactérias, cistos e oocistos de protozoários). 

Ao final do tratamento convencional, a desinfecção visa inativar microrganismos (bactérias e 

vírus) ainda presentes, bem como oxidar compostos dissolvidos passíveis de oxidação (Bond et 

al., 2014). 

 Algumas ETA utilizam a pré-oxidação, etapa optativa que antecede a clarificação no 

tratamento convencional, utilizando oxidantes químicos no controle de agentes microbiológicos, 

metais como o ferro e manganês, compostos que confiram sabor, odor e cor e eliminação de 

matéria orgânica e algas. Entretanto, alguns problemas foram observados na utilização desse tipo 

de pré-tratamento em mananciais com elevadas concentrações de fitoplâncton, sobretudo a 

formação de subprodutos clorados, como por exemplo, os trialometanos (THM) (Acero, Juan L. 

et al., 2010).  

As tecnologias convencionais de tratamento, visando à clarificação e desinfecção da água, 

foram aprimoradas, incorporando novas técnicas ou variantes, tais como a flotação, a filtração 

direta, a filtração em múltiplas etapas, além do emprego de novos desinfetantes (e, por 

conseguinte, a geração de novos produtos de desinfecção). O desafio da remoção de substâncias 

químicas, e mais recentemente de ME, impôs o emprego e o desenvolvimento de outras técnicas 

de tratamento (Ziolli e Jardim, 1998; Andreozzi et al., 2004; Jardim e Canela, 2004). 

As técnicas de oxidação química para tratamento de águas podem ser classificadas como 

oxidação convencional e a oxidação avançada. A oxidação avançada utiliza agentes oxidantes 

fortes capazes de formar, principalmente, radicais hidroxilas, os quais promovem a oxidação dos 

compostos orgânicos presentes na água (Kasprzyk-Horderna et al., 2003; Jardim e Canela, 2004). 
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2.3.1 Oxidação por hipoclorito 

 

O cloro é o oxidante mais utilizado nas ETAs em todo mundo. Sua ampla utilização é 

justificada pela sua ação desinfetante além de ser um oxidante forte. Aliado a estes fatores, a 

cloração é um processo de baixo custo e permite haver cloro residual nas redes de distribuição, 

garantindo a qualidade da água até o consumo (Pinkston e Sedlak, 2004; Bedner, Mary e 

Maccrehan, William A., 2006). 

A cloração pode ocorrer em um ou dois pontos nas ETAs, no inicio do processo, 

realizando uma pré-oxidação de matéria orgânica e/ou no final como desinfetante, com o objetivo 

de garantir uma concentração residual nas redes de distribuição (Acero, J. L. et al., 2010). Os 

produtos mais empregados na cloração são: o hipoclorito de cálcio (Ca(OCl)2), hipoclorito de 

sódio (NaOCl) e o gás cloro (Cl2). No meio aquoso o gás cloro sofre uma reação de acordo com a 

equação 1. 

 

EQUAÇÃO 1  

O ácido hipocloroso resultante da reação (1) é um ácido fraco que dissocia em solução 

aquosa em hipoclorito, de acordo com a equação 2. 

EQUAÇÃO 2   HOCl         ClO- + H+  (pKHOCl, 25 ºC = 7,54)  

Das espécies cloradas, o íon hipoclorito tem o maior potencial de oxidação (Eº=1,48V), 

seguido pelo gás cloro (Eº=1,36V) e pelo dióxido de cloro (Eº=0,95V) (Homem e Santos, 2011). 

Como o potencial de oxidação varia de acordo com a espécies cloradas predominantes, pode-se 

afirmar que a cloração é dependente do pH do meio, em pH alto (pH > 8,5) predomina o íon 

hipoclorito, já em pH baixo (pH < 6,5) predomina o ácido hipocloroso. A Figura 2.3 apresenta a 

distribuição entre essas espécies em função do pH do meio a 25ºC e para concentração de cloro 

de 5.10-3 M (Deborde, M. e Von Gunten, U., 2008). 

Cl2 + H2O            HOCl + Cl- + H+ 
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Figura 2.3 Distribuição entre o gás cloro, o ácido hipocloroso e o hipoclorito. 

 

Fonte:(Deborde, M. e Von Gunten, U., 2008). 

 

Três tipos de reações podem ocorrer entre o ácido hipocloroso e o composto orgânico: (i) 

reação de oxidação, (ii) reação de adição em ligações insaturadas, (iii) reação de substituição 

eletrofílica em sítios nucleófilos, dependendo do tipo da estrutura do composto orgânico (Alum et 

al., 2004; Pinkston e Sedlak, 2004; Bedner, Mary e Maccrehan, William A., 2006; Deborde, M. e 

Von Gunten, U., 2008; Acero, J. L. et al., 2010).  

 O cloro é capaz de reagir rapidamente com poluentes orgânicos, inclusive com os 

fármacos que possuem certa estabilidade química, entretanto, a cloração promove a formação de 

subprodutos, dentre eles, compostos clorados durante o processo. Na presença de matéria 

orgânica o cloro pode gerar compostos como os trihalometanos, halogenados, ácidos 

haloacéticos, halocetonas, que são compostos geralmetne tóxicos e que podem apresentar 

atividade carcinogênica aos seres humanos e animais (Alum et al., 2004; Pinkston e Sedlak, 

2004; Bedner, Mary e Maccrehan, William A., 2006; Gervais et al., 2011) 

 

2.3.2 Processos oxidativos avançados 

 

Os processos oxidativos avançados (POAs) constituem uma tecnologia promissora para o 

tratamento de águas que contêm produtos farmacêuticos (De La Cruz et al., 2013). Os POAs são 

técnicas de oxidação química que utilizam agentes oxidantes (ozônio e peróxido de hidrogênio), 

os quais podem estar aliados à fonte de energia (luz ultravioleta-UV, ultrassom-US e feixe de 
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elétron), e catalisadores (íons ferrosos, semi-contudores) para a produção radicais hidroxilas 

(•OH) (Kouloumbos et al., 2003; Sousa et al., 2012; Kanakaraju et al., 2013). 

O radical hidroxila é uma espécie extremamente reativa e pouco seletiva. O potencial de 

oxidação deste radical  (Eº = 2,80V) é superior ao dos oxidantes convencionais e menor apenas 

que o potencial de oxidação do flúor (Eº = 3,03V), sendo capazes de oxidar matéria orgânica até 

então consideradas refratárias (Teixeira e Jardim, 2004; Kanakaraju et al., 2013). 

A classificação dos POAs é definida de acordo com a presença ou ausência de irradiação 

e quanto à homogeneidade do sistema (homogêneo ou heterogêneo). A homogeneidade do 

sistema é determinada pelo método de geração de radicais hidroxilas. Assim, sistemas 

heterogêneos possuem catalisadores sólidos, caracterizando duas fases ao sistema, e sistemas 

homogêneos possuem apenas uma fase (Andreozzi et al., 1999b; Munter, 2001; Kasprzyk-

Horderna et al., 2003; Szabó et al., 2011; Nakata e Fujishima, 2012). A Tabela 2Erro! Fonte de 

referência não encontrada..2 apresenta a classificação dos POAS de acordo com a 

homogeneidade e presença ou ausência de irradiação. 

 

Tabela 2.2 Classificação dos Processos Oxidativos Avançados. 

 Presença de irradiação Ausência de irradiação 

Sistemas Homogêneos 

O3/UV O3/H2O2 

H2O2/UV O3/OH- 

Feixe de elétrons H2O2/Fe2+ (fenton) 

US  

H2O2/US 

UV/US 

Sistemas Heterogêneos 
TiO2/UV Eletro-fenton 

TiO2/H2O2/UV  

Fonte: adaptado de (Andreozzi et al., 1999a; Kasprzyk-Horderna et al., 2003). 

 

 De acordo com a Tabela 2.2 os radicais hidroxila podem ser produzidos utilizando-se 

agentes oxidantes como o ozônio, o peróxido de hidrogênio, além da radiação UV ou de 

combinações como O3/H2O2 , O3/UV, H2O2/UV, O3 /H2O2/UV, e da combinação de peróxido de 
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hidrogênio com íons ferrosos no chamado Reagente de Fenton (Sousa et al., 2012). A Tabela 2.2 

também nos mostra exemplos de sistemas de fotocatálise heterogêneos os quais utilizam como 

catalisador o TiO2 .  

 Embora os processos oxidativos apresentem significativas vantagens sobre os métodos 

convencionais de tratamento, um dos obstáculos para a aplicação dos POA em larga escala tem 

sido atribuído ao elevado custo dos reagentes, e ao custo operacional envolvendo as fontes de 

energia como a luz ultravioleta.  

 

 2.3.2.1 Fotocatálise hetrogênea 

 

Os processos fotocatalíticos são caracterizados pela presença de catalisadores do tipo 

semicondutor. Um fotocatalisador ideal deve ser quimicamente e biologicamente inerte, 

fotoativo, fotoestável, barato, não tóxico e deve ser excitado com radiação visível ou ultravioleta 

(UV). Apesar da existência de vários semicondutores tais como ZnO, ZnS, Fe2O3, CDs, CeO2, 

WO3, SnO2 e TiO2, eles não cumprem todas as características de um fotocatalisador ideal. A 

escolha do catalisador em estudos fotocatalíticos de degradação de produtos farmacêuticos está 

frequentemente restrita ao uso de TiO2,  porque ele é altamente fotoestável, não tóxico, de 

relativo baixo custo, fotorreativo, e quimicamente e biologicamente inerte (Giraldo, Ana L. et al., 

2010; Kanakaraju et al., 2013). 

Os fotocatalizadores são semicondutores que possuem uma região energética chamada de 

banda de valência (BV), de baixa energia, onde não há movimentos de elétrons e outra região 

energética chamada de banda de condução (BC), de alta energia, onde elétrons são livres para se 

movimentarem através da estrututa do cristal. Entre a BC e a BV há a band-gap, que é a zona de 

lacuna do semicondutor (Andreozzi et al., 1999a; Agustina et al., 2005; Calza et al., 2006b; 

Chong et al., 2010). O semicondutor, na presença de uma fonte de energia, absorve um fóton com 

energia superior ou igual à energia de band gap, promove a transferência de um par de elétrons 

da BV para a BC. Com a geração do par elétron/lacuna (e-/h+) o semicondutor começa a 

apresentar condutividade elétrica próxima a de um metal. Esse par de elétrons pode sofrer 

recombinação interna, externa (na superfície) ou participar de reações de oxi-redução (E Freitas 

et al., 2017). A Figura 2.4 esquematiza a fotoativação do semicondutor TiO2 (Ziolli e Jardim, 
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1998; Munter, 2001; Homem e Santos, 2011; De La Cruz et al., 2013; Kanakaraju et al., 2013). 

O TiO2 possui a propriedade simultânea de atuar como agente oxidante e agente redutor, 

aumentando o rendimento global do processo. 

 

Figura 2.4 Mecanismo simplificado para a fotoativação em um semicondutor TiO2. 

 

 

hv: energia; P: produto; P+: produto oxidado 

Fonte: (Chong et al., 2010). 

 

2.3.2.2 Fotólise 

 As reações fotoquímicas são uma via de degradação de elevada importância para 

fármacos, tanto no período de elaboração, como na fase de armazenamento como no meio 

ambiente (Mahmoud e Kümmerer, 2012). A reação fotoquímica é iniciada pela absorção de 

radiação eletromagnética pela molécula do fármaco. Neste caso, uma das condições para que a 

fotólise ocorra é que a molécula do fármaco absorva radiação emitida por uma fonte, por 

exemplo, solar (Van Doorslaer et al., 2011; Mahmoud e Kümmerer, 2012). A maioria dos 
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fármacos apresenta máximos de absorção na região do ultravioleta do espectro eletromagnético 

(Lopez et al., 2002). 

 Devido ao fato da radiação ultravioleta possuir alta energia a mesma pode quebrar 

ligações químicas causando assim a degradação da molécula. O processo de fotólise ou 

fotodegradação pode ocorrer de maneira direta ou indireta. A forma direta é observada quando a 

radiação incidente é absorvida pela molécula do fármaco promovendo a clivagem de ligações 

química entre os átomos (Marmitt et al., 2010). 

 Na fotólise indireta, as moléculas são excitadas pela radiação incidente e, após a quebra 

das mesmas, um elétron permanece em cada fragmento ocorrendo assim a formação de radicais 

que podem agir na degradação dos fármacos (Kelly e Arnold, 2012; Vione et al., 2015).  

 A importância da fotólise na remoção de ME em águas pode ser avaliada comparando o 

espectro de absorbância dos compostos alvo com o espectro de emissão da radiação utilizada. Se 

os compostos absorverem fótons emitidos pela faixa de trabalho da fonte de radiação, lâmpada, 

as moléculas dos fármacos-alvo e o próprio catalisador irão competir pela radiação, podendo 

haver um predomínio da fotólise ou fotocatálise heterogênea (Bayarri et al., 2007) . 

 Os prováveis mecanismos de reações que ocorrem na fotólise estão representados na 

Figura 2.5. A radiação eletromagnética incidente pode excitar a molécula (M) em solução aquosa, 

assim, um elétron do Orbital molecular (OM) ligante é transferido para o OM antiligante, 

obtendo-se o estado singleto (1). A molécula em um estado excitado singleto pode ser convetida 

ao que é chamado de estado tripleto (2)  no qual o elétron excitado tenha seu spin modificado. Os 

estados singleto e tripleto possuem uma elevada probabilidade de sofrerem reações de foto-

indução. São conhecidos dois principais mecanismos de degradação a partir do estado tripleto: 

oxidação direta com formação de subprodutos, por exemplo, descarboxilação e degradação da 

cadeia lateral (3) e dissipação com formação de espécies oxigenadas reativas (EOR).  

 A dissipação pode proceder através da formação de um oxigênio singleto 1O2 (etapa 4a), 

transferência de elétron, formando O2
•- e M•- (etapa 4b), degradação homolítica com a formação 

de M•- e OH• (etapa 4c) e dissipação física (etapa 4d). Os produtos EOR podem reagir com outras 

moléculas e formar produtos de degradação, chamados de oxidação autossensibilizidos (Van 

Doorslaer et al., 2011; E Freitas et al., 2017). 
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Figura 2.5 Mecanismo das reações na fotólise. 

 

Fonte: adaptado de (Van Doorslaer et al., 2011; E Freitas et al., 2017) 

 

2.3.2.3 Oxidação por Ozônio  

 O ozônio (O3) é um agente oxidante muito poderoso (Eo = 2,08V)  o qual é comumente 

utilizado no tratamento de água, particularmente na Europa continental. Ele é a forma triatômica 

do oxigênio, em fase aquosa se decompõe rapidamente a oxigênio e espécies radicalares. Devido 

ao seu elevado potencial de oxidação, o O3 é amplamente usado no tratamento de água para a 

desinfecção, remoção de cor, sabor e controle do odor, redução na formação de subprodutos da 

desinfecção, aumento da biodegradabilidade. O O3 tem sido estudado e sua utilização tem sido 

citada em um número cada vez maior de trabalhos, pois é eficiente na degradação de poluentes 

orgânicos em água (Von Gunten, 2003a; b; Broseus et al., 2009).  

 A oxidação química que utiliza o O3 tem sido provada ser um processo de tratamento 

eficaz para um amplo espectro de ME durante a avaliação comparativa, piloto-e experimentos em 

grande escala, tanto em águas residuais quanto em água potável. A oxidação de compostos 

orgânicos durante a ozonização pode ocorrer por meio de ozônio (direta) ou radicais hidroxila 

(•OH) ou uma combinação de ambos (Von Gunten, 2003a). 



 

39 

 

 O O3 é um eletrófilo com uma elevada seletividade. Os ME são seletivamente oxidados 

com O3 o qual reage, principalmente, com ligações duplas, sistemas aromáticos ativados, e 

aminas não-protonadas (Lee e Von Gunten, 2010). A formação dos subprodutos da ozonização de 

ME foi estabelecida apenas para alguns compostos (Von Gunten, 2007). A Figura 2.6 mostra os 

efeitos desejados e indesejáveis dos processos de ozonização.  

 

Figura 2.6 Efeitos desejados e indesejáveis dos processos de ozonização. 

 

 

Fonte: Adaptado (Von Gunten, 2003a) 

 

 A desinfecção e oxidação são os principais objetivos para a aplicação do ozônio. Ambos 

os processos são acompanhados pela formação indesejada de subprodutos de desinfecção (Von 

Gunten, 2003a). 
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2.4 Fármacos de escolha 

 
 As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na 

população brasileira. Não há uma causa única para estas doenças, mas vários fatores de risco que 

aumentam a probabilidade de sua ocorrência. A Hipertensão arterial sistêmica e o Diabetes 

mellitus representam dois dos principais fatores de risco, contribuindo decisivamente para o 

agravamento deste cenário em nível nacional. As doenças cardiovasculares tais como acidente 

vascular encefálico, cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca, há algumas décadas 

constituem a principal causa de óbitos em todo o Brasil. Os fármacos anti-hipertensivos têm 

recebido atenção especial devido à sua ampla aplicação na terapia humana. O objetivo principal 

do tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica é a redução do risco cardiovascular através da 

obtenção de níveis pressóricos adequados, controle de fatores de risco e de lesões de órgãos-alvo, 

que pode ser obtida através do tratamento medicamentoso e não medicamentoso.  

 De acordo com a International Diabetes Federation (IDF), foram relatados 415 milhões de 

casos de diabetes e 5 milhões de mortes em 2015. O número de diabéticos está aumentando em 

virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva 

prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com DM. 

Em 2014, estimou-se que existiriam 11,9 milhões de pessoas, na faixa etária de 20 a 79 anos, com 

diabetes no Brasil, podendo alcançar 19,2 milhões em 2035.  O tratamento do diabetes visa, 

predominantemente, o controle glicêmico.  

 A úlcera péptica é uma doença caracterizada por uma ferida na parede do estômago e 

duodeno, causada principalmente pela bactéria conhecida como Helicobacter pylori, como 

também pelo uso regular de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais e raramente por 

outras doenças. Os antagonistas de receptores H2 são responsáveis por inibir a secreção de ácido 

gástrico estimulada pela histamina, através do mecanismo de competição pelos mesmos 

receptores. Além disso, diminuem a secreção deste ácido estimulada por alimentos, e agem na 

cicatrização das úlceras (Rang et al., 2011). Tendo em vista a importância dessas doenças e 
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agravos, a escolha dos fármacos para o estudo baseou-se no consumo da população, porcentagem 

de excreção e prevalência dos mesmos em águas. 

2.4.1 Captopril 

 O Captopril (CP) (Figura 2.7) é um fármaco anti-hipertensivo o qual atua na inibição da 

enzima conversora de angiotensina (ECA). Este fármaco é empregado na terapêutica em 

esquemas de monoterapia ou em associações para o tratamento de pacientes com hipertensão 

arterial na terapia anti-hipertensiva e também no tratamento da insuficiência cardíaca, infarto do 

miocárdio e nefropatia diabética (Marcatto et al., 2005; Azevedo et al., 2008; Soares et al., 

2012). 

 De todo o CP administrado de modo oral, cerca de 68 a 76% são absorvidos pelo trato 

gastrointestinal. A eliminação do captopril é realizada principalmente pela via renal, sendo que 

no período de 24 horas, mais de 95% da dose absorvida e eliminada pela urina, cerca de 40 a 50% 

na forma inalterada e o restante na forma de dímero de dissulfeto de captopril (figura 2.8) e 

dissulfeto de captopril-cisteína (Azevedo et al., 2008; Mahmoud e Kummerer, 2012). 

 

Figura 2.7 Estrutura química do captopril. 

 

 Figura 2.8 Oxidação do captopril a dissulfeto de captopril 
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2.4.2 Enalapril 

 

 O enalapril (ENA) é utilizado no tratamento da hipertensão e alguns tipos de insuficiência 

cardíaca crônica. Relatórios recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmam que a 

hipertensão arterial é a causa primária ou secundária de 50% de todas as doenças 

cardiovasculares em todo o mundo, evidenciando um alto consumo de anti-hipertensivos. O ENA 

foi encontrado em afluentes (35 ng.L-1) e em efluentes (0.85 ng.L-1) de uma ETE em Nevada, 

EUA. 

 O ENA (C20H28N2O5) (Figura 2.9) após sua administração via oral sofre esterificação no 

fígado e rim e transforma-se em enalaprilato. É um dos medicamentos mais utilizados no Brasil, 

sendo um dos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contém mais de 150 

apresentações, com relação aos fabricantes e a dosagem terapêutica (Stanisz, 2004; Amaral, 

2012).  

 

Figura 2.9 Estrutura química do enalapril. 

 

2.4.3 Metformina 

A metformina (MTF), ou N, N-dimetilbiguanida (Figura 2.10), é o medicamento mais 

prescrito para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 cuja condição não tenha respondido 

aos ajustes de estilo de vida (Viollet et al., 2012). MTF atua normalizando a concentração de 

glicose plasmática sem qualquer estimulação da produção de insulina (Gunton et al., 2003). A 

dose diária definida para MTF é de 2 gramas, e uma vez que o composto ativo não é 

metabolizado em seres humanos, cerca de 70% é excretado inalterado na urina, e o restante nas 

fezes (Sambol et al., 1996; Pryor e Cabreiro, 2015). 
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Parte da MTF (55% a 98%) que entra nas ETEs é biodegradável em lodo ativado e 

removida durante o tratamento biológico convencional. Já se sabe que a guanilureia é um 

subproduto da biodegradação MTF (Oosterhuis et al., 2013). Existem poucos estudos relatando a 

remoção de MTF durante o tratamento de água potável e, dependendo da tecnologia de 

tratamento aplicada, resíduos de MTF e guanilureia podem ocorrer na água tratada (Baken, 

2014). Informações sobre os riscos à saúde humana causados pelos subprodutos da MTF ainda 

são escassas, o que dificulta a avaliação desses riscos. 

  

  Figura 2.10 Estrutura química da metformina. 

 

2.4.4 Ranitidina  

A ranitidina (RAN) (Figura 2.11) é um antagonista do receptor H2 e é utilizada no 

tratamento de úlceras e esofagites. Atua como um antagonista da ação da histamina, inibindo a 

secreção basal de ácido gástrico, reduzindo tanto o volume quanto o conteúdo de ácido e da 

secreção de pepsina. Tem ação bactericida contra o Helicobacter pylori in vitro e possui ações 

protetoras da mucosa. Este composto foi classificado como um fármaco de grande preocupação 

ambiental pois ocorre em uma variedade de ambientes aquáticos. Em efluentes de várias ETEs na 

Itália a ranitidina foi encontrada em concentrações com valores médios de 288,2 ng.L-1 

(Kasprzyk-Hordern, Barbara et al., 2008). 

Figura 2.11 Estrutura química da ranitidina. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-histam%C3%ADnico_H2
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esofagite
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_g%C3%A1strico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pepsina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori


 

44 

 

2.4 Espectrometria de massas 

 
 Nos últimos anos, o conhecimento sobre a ocorrência de fármacos no meio ambiente tem 

aumentado devido ao rápido desenvolvimento de técnicas analíticas capazes de determinar 

compostos farmacêuticos polares em baixas concentrações (Focazio et al., 2004).  

 A espectrometria de massas tem se tornado ferramenta essencial na detecção e elucidação 

de ME em águas, devido não apenas à sua sensibilidade, mas também ao conteúdo total de 

informações fornecido por tal técnica. Os espectrômetros de massas podem ser utilizados tanto 

para a simples detecção dos ME, quanto para a determinação da concentração dos mesmos em 

amostras ambientais, identificação e caracterização de subprodutos de degradação (Mascolo et 

al., 2005; Petrovic e Barcelo, 2006; Medana et al., 2008). 

 Os espectrômetros de massas consistem em uma fonte de íons, um analisador de massas, 

um detector de íons e uma unidade de aquisição de dados. Os espectrômetros de massas são 

capazes de converter moléculas neutras em íons na forma gasosa e separá-las de acordo com a 

sua razão massa/carga (m/z), utilizando campos eletromagnéticos para isso (Hoffmann e 

Stroobant, 2007). 

As fontes de ionização mais comumente utilizadas para a determinação de 

microcontaminantes por cromatografia liquida acoplada a espectrometria de massas no ambiente 

aquático são: ionização por eletronebulização (electrospray ionization, ESI), ionização química 

por pressão atmosférica (atmospheric pressure chemical ionization, APCI) e fotoionização em 

pressão atmosférica (atmospheric pressure photoionization, APPI). Estas técnicas promovem uma 

ionização branda e são extremamente adequadas para a determinação de compostos químicos em 

diferentes matrizes (Wick et al., 2010). 

A ESI expandiu a gama de moléculas que podem ser analisadas por espectrometria de 

massas, incluindo moléculas de alta polaridade, alta massa molecular e grande complexidade 

estrutural. Esse tipo de ionização é conhecido pela habilidade em transferir espécies da solução 

para a fase gasosa de branda. Essa característica, aliada à alta sensibilidade, torna a técnica de 

ESI-MS adequada para monitorar a formação de produtos e detectar o momento que subprodutos 

estão sendo formados, tornando-se técnicas de escolha para o estudo de mecanismos de reação 

em química, bioquímica e etc (Schymanski et al., 2014). 
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 A produção de íons requer, essencialmente, dois passos: dispersão de gotas altamente 

carregadas, quase a pressão atmosférica, seguida por condições que permitam a evaporação da 

gota. É necessária uma fonte de alta tensão que esteja em contato com a solução contendo os 

analitos. Esta solução é transmitida através do capilar, onde é aplicado um potencial positivo ou 

negativo forçando um processo de oxi-redução e, consequentemente, a formação de algumas 

espécies sem seus contra-íons. Assim, a gota sendo formada na ponta do capilar estará 

enriquecida por íons positivos ou negativos, dependendo do potencial aplicado. Conforme a 

densidade de carga aumenta na gota, presa à ponta do capilar, o campo elétrico formado entre o 

capilar e o contra-eletrodo aumenta, provocando uma deformação na gota. A gota ganha forma de 

um cone, o qual é denominado de cone de Taylor. Quando a densidade de carga supera a tensão 

superficial, a gota se desprende do capilar subdividindo-se. A freqüência deste último processo 

depende da magnitude do campo elétrico, da tensão superficial do solvente e da condutividade da 

solução (Kostiainen e Kauppila, 2009; Rodrigues, 2012). Como resultado final, os íons tornam-se 

completamente dessolvatados. A Figura 2.12 ilustra o processo que acontece em uma fonte ESI. 

Figura 2.12 Esquema do processo de ionização por ESI. 

 

Fonte: (Banerjee e Mazumdar, 2012) 

 

 Os tipos de analisadores mais utilizados são: quadrupolos (Q), armadilha de íons (Íon 

Trap), tempo de vôo (TOF – Time of Flight), setor elétrico (E) e setor magnético (B), ressonância 

ciclotrônica de íons com Transformada de Fourier (FT-ICR – Fourier-Transform Ion Cyclotron 
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Resonance) e configurações híbridas, por exemplo, IT-TOF (Ardrey, 2003; Hoffmann e 

Stroobant, 2007). Um exemplo de analisador híbrido é a configuração IT-TOF. O IT é usado para 

acumular íons e selecioná-los, além de realizar fragmentações antes de passar para o TOF. O 

TOF é utilizado para a análise de massas. Com esta configuração (Figura 2.13), é possível obter 

alta exatidão de massa e alta resolução (10.000 FWHM a 1000 m/z) em todos os modos MS 

(Hoffmann e Stroobant, 2007; Shimadzu, 2012). 

 

Figura 2.13 Configuração do ESI-IT-TOF. 

 

Fonte: adaptado de (Shimadzu, 2012) 

 

2.5 Ensaios de toxicidade MTT 

Algumas classes de fármacos e seus metabólitos já foram detectados em baixas 

concentrações em amostras ambientais como efluente de ETEs (Cabeza et al., 2012), água 

superficial (Benotti et al., 2009) e água tratada (Vulliet et al., 2011). Os efeitos à saúde humana 

provocados pela ingestão de água potável contendo fármacos e subprodutos da degradação ainda 

não estão completamente elucidados. Pouco se sabe sobre os possíveis efeitos crônicos causados 

à saúde associados com a ingestão em longo prazo destes compostos(Kummerer, 2004). O uso de 

métodos efetivos, como os ensaios biológicos, para avaliar seus possíveis efeitos é de extrema 

importância.  

A toxicidade de fármacos pode ser investigada por ensaios crônicos e agudos (Dellagreca 

et al., 2003; Isidori et al., 2005), ensaios de mutagenicidade (Stults et al., 2014)  e citotoxicidade 

(Allen et al., 1991; Dzimiri e Almotrefi, 1993). O ensaio da lactato desidrogenase (LDH) avalia a 
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citotoxicidade através de danos na membrana celular. Efeito citotóxico do antiarrítmico 

amiodarona já foi avaliado por este método (Dzimiri e Almotrefi, 1993). Entre os ensaios para 

avaliar a citotoxicidade de compostos individuais ou misturas complexas através da conversão de 

um substrato em produto cromogênico por células vivas, o ensaio colorimétrico do MTT 

desenvolvido por Mosmann (1983) é possivelmente um dos mais versáteis e empregados na 

literatura. 

 O ensaio do MTT baseia-se na medida do dano induzido pelo composto/extrato no 

metabolismo celular de glicídios, usualmente através da avaliação da atividade de desidrogenases 

mitocondriais. Células vivas utilizam o MTT, 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-2H tetrazolato 

de bromo, um sal solúvel em água de coloração amarela, como substrato e o reduz através da 

clivagem do anel pela atividade de desidrogenases mitocondriais, presentes e funcionais 

exclusivamente nestas células vivas (Mosmann, 1983), a um produto de cor violácea e insolúvel 

em água o sal formazan 1-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-3,5-difenilformazan (Figura 2.14). A 

viabilidade celular é proporcional à quantidade de formazan reduzido a partir do MTT. Danos 

celulares causados por oito diferentes anti-inflamatórios foram observados pelo ensaio do MTT 

por Allen et al. (1991).   

Figura 2.14 Redução do MTT em células vivas pela redutase mitocondrial resultando na 

formação do sal insolúvel de formazan. 

 

 

Fonte: (Stockert et al., 2012) 
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Poucos dados sobre os efeitos citotóxicos de algumas classes de fármacos e dos produtos 

da transformação após oxidação são encontrados na literatura. A Tabela 2.3, Tabela 2.4 e Tabela 

2.5 mostram alguns estudos realizados relacionando os fármacos, avaliação dos subprodutos, tipo 

de água estudado, análises químicas realizadas e os testes de toxicidade.  
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Tabela 2.3 Estudos que avaliam a degradação de fármacos perante processo convencional de Cloração 

Fármaco 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água Análise química 

Teste de 

toxicidade 
Referência 

17 -estradiol sim água e esgoto HPLC-FLR cultura de célula (Alum et al., 2004) 

17 -etinil estradiol sim água e esgoto HPLC-FLR cultura de célula (Alum et al., 2004) 

17b-estradiol sim Água LC-ESI-MS estrogenicidade (Hu et al., 2003) 

Amoxicilina sim 
água potável ,esgoto 

água supercificial 
HPLC-DAD 

 

(Acero, J. L. et al., 

2010) 

Atenolol sim Água HPLC-UV 
 

(Pinkston e Sedlak, 

2004) 

Cetoprofeno sim Água HPLC-UV 
 

(Pinkston e Sedlak, 

2004) 

Cimetidina 

sim água e esgoto LC-MS 
 

(Buth et al., 2007a) 

sim água e esgoto RMN-H 
 

(Buth et al., 2007a) 

sim água e esgoto IV 
 

(Buth et al., 2007a) 

Ibupronefo sim Água HPLC-UV 
 

(Pinkston e Sedlak, 

2004) 

Metformina sim Água HPLC/HRMS  (Quintão et al., 2016) 

Naproxeno 

sim Água HPLC-UV 
 

(Pinkston e Sedlak, 

2004) 

sim 

água potável e 

esgoto água 

supercificial 

 

HPLC-DAD  

(Acero, J. L. et al., 

2010) 

Propranolol sim Água HPLC-UV 
 

(Pinkston e Sedlak, 

2004) 

Trimetropina sim Água LC-MS 
 

(Dodd e Huang, 2007) 
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Tabela 2.4 Estudos que avaliam a degradação de fármacos perante processos oxidativos utilizando-se ozônio. 

Fármaco 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água Análise química 

Teste de 

toxicidade 
Referência 

17 -estradiol sim água e esgoto HPLC-FLR cultura de célula 
(Alum et al., 

2004) 

17 -etinil estradiol sim água e esgoto HPLC-FLR cultura de célula 
(Alum et al., 

2004) 

Diclofenaco de 

sódio 

     

não água e esgoto HPLC D. magna 
(Aguinaco et al., 

2012) 

sim Água HPLC 
 

(Vogna, D. et al., 

2004) 

sim Água CG-MS 
 

(Vogna, D. et al., 

2004) 

Metformina  sim Água  HPLC/HRMS MTT 
(Quintão et al., 

2016) 

Sulfametoxazol 
     

sim Água CG-MS cultura de célula 
(Yargeau et al., 

2008) 
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Tabela 2.5 Estudos que avaliam a degradação de fármacos perante processos oxidativos avançados. 

Fármaco Tratamento 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água 

Análise 

química 
Teste de toxicidade Referência 

Acetoaminofeno 

Foto-fenton sim Água LC–MS 
Vibrio fischeri 

Daphnia magna 

(Trovo et al., 

2012) 

TiO2/UV sim Água CG-MS 
 

(Zhang et al., 

2008) 

TiO2/UV não Água HPLC 
 

(Yang et al., 

2008) 

Ácido oxolínico TiO2/UV sim Água LC–MS V. Fisheri 
(Giraldo, A. L. 

et al., 2010) 

Amoxicilina 

      

Zn-UV não Água HPLC 
 

(Elmolla, E. S. e 

Chaudhuri, M., 

2010) 

TiO2/H2O2/UV não Água HPLC 
 

(Elmolla, Emad 

S. e Chaudhuri, 

Malay, 2010) 

TiO2/UV não Água 
  

(Mai et al., 

2008) 

Foto-fenton sim Água LC-MS-TOF D. magna 
(Trovo et al., 

2011) 

TiO2/UV-A não 

água e efluente 

trat.  

secundário 

HPLC 
 

(Dimitrakopoulo

u et al., 2012) 

Foto-fenton não Água HPLC 
 

(Elmolla e 

Chaudhuri, 

2009) 

Atenolol 
      

TiO2/UV não Água HPLC D. magna 
(Ioannou et al., 

2011) 
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Fármaco Tratamento 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água 

Análise 

química 
Teste de toxicidade Referência 

UV-A/TiO2 não Água UV–Vis D. magna 
(Hapeshi et al., 

2010) 

Benzafibrato TiO2/UV sim Água LC–TOF–MS 
 

(Lambropoulou 

et al., 2008) 

Captopril Fotólise sim Água 
LC–UV–

MS/MS-IT  

(Mahmoud e 

Kummerer, 

2012) 

Carbamazepina 

Fotólise/UV sim Água 
 

V. fischeri 

P. subcapitata 

D. magna 

(Donner et al., 

2013) 

TiO2/UV não Água 
  

(Mai et al., 

2008) 

      

H2O2/UV sim Água 
HPLC e 

GC/MS  

(Vogna, Davide 

et al., 2004) 

 

 

 

 

Diclofenaco de 

sódio 

TiO2/UV sim Água LC-MS V. fischeri 
(Calza et al., 

2006a) 

TiO2/UV sim Água LC-MS V. fischeri 

(Mendez-

Arriaga et al., 

2008) 

TiO2/UV não Água UV 

D. magna 

Artemia salina 

P. subcapitata 

(Rizzo et al., 

2009) 

      

TiO2/O3/UV-A não água e esgoto HPLC D. magna 
(Aguinaco et al., 

2012) 
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Fármaco Tratamento 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água 

Análise 

química 
Teste de toxicidade Referência 

TiO2/UV não Esgoto UV 

D. magna 

P. subcapitata 

Lepidium sativum 

(Rizzo et al., 

2009) 

      

H2O2/UV sim Água HPLC 
 

(Vogna, D. et 

al., 2004) 

      

H2O2/UV sim Água CG-MS 
 

(Vogna, D. et 

al., 2004) 

Fotólise não 
água, lago, 

esgoto   

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

H2O2/UV não 
água, lago, 

esgoto   

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

TiO2/UV-A não Água UV-Vis D. magna Achilleos, 2010 

      

Ibupronefo 

      

TiO2/UV sim Água LC-MS V. fischeri 

(Mendez-

Arriaga et al., 

2008) 

      
TiO2/UV-C e UV-

A 
sim Água 

LC-MS-IT-

TOF 
A. salina 

(Da Silva et al., 

2014) 
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Fármaco Tratamento 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água 

Análise 

química 
Teste de toxicidade Referência 

Levofloxacino 
TiO2/UV-C não Água HPLC 

 

(Nasuhoglu et 

al., 2012) 

      

Metoprolol 

      

      

TiO2/UV sim Água LC-ESI-MS V. fischeri 
(Romero et al., 

2011) 

TiO2/UV sim Água LC-MSD-TOF V. fischeri 
(Romero et al., 

2011) 

Naproxeno 

      

      

TiO2/UV sim Água LC-MS V. fischeri 

(Mendez-

Arriaga et al., 

2008) 

Ofloxacino 

Foto-fenton/luz 

solar 
não Esgoto UPLC-MS/MS 

Sorghum 

saccharatum 

L. sativum 

Sinapis alba 

D. magna 

(Michael, 

Hapeshi, 

Michael, et al., 

2012) 

UV-A/TiO2 não Água UV–Vis D. magna 
(Hapeshi et al., 

2010) 

Oxitetraciclina 
TiO2/ Luz solar e 

Luz solar artificial 
sim Água HPLC-DAD V. fischeri 

(Pereira et al., 

2011) 

Propranolol 

      

fotólise não Água 
  

(De La Cruz et 

al., 2013) 

TiO2/UV não Água 
 

Chlorella vulgaris 
(De La Cruz et 

al., 2013) 
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Fármaco Tratamento 
Avaliação de 

subproduto 
Tipo de água 

Análise 

química 
Teste de toxicidade Referência 

TiO2/UV não Água HPLC D. magna 
(Ioannou et al., 

2011) 

TiO2/UV sim Água LC-ESI-MS V. fischeri 
(Romero et al., 

2011) 

TiO2/UV sim Água LC-MSD-TOF V. fischeri 
(Romero et al., 

2011) 

Salbutamol TiO2/UV sim Água LC-MS V. fischeri 
(Sakkas et al., 

2007) 

Sulfametoxazol 

Fotólise não 
água, lago, 

esgoto   

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

Fotólise não 
água, lago, 

esgoto   

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

H2O2/UV não 
água, lago, 

esgoto   

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

      

Trimetropina 

      

Foto-fenton/luz 

solar 
não Esgoto UPLC-MS/MS 

S. saccharatum 

L. sativum 

S. alba 

D. magna 

(Michael, 

Hapeshi, 

Michael, et al., 

2012) 

Fotólise não água, lago, esgoto 
  

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

H2O2/UV não água, lago, esgoto 
  

(Baeza e 

Knappe, 2011) 

Solar Fenton sim 

água, simulação de 

água doce e esgoto e 

efluente 

UPLC-MS-

qTOF 
V. fischeri 

(Michael, 

Hapeshi, Osorio, 

et al., 2012) 

Fotólise sim 
água e simulação de 

água do mar 
LC-MS-TOF V. fischeri 

(Sirtori et al., 

2010) 

TiO2/ luz solar sim 
água e simulação de 

água do mar 
LC-MS-TOF V. fischeri 

(Sirtori et al., 

2010) 
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CAPÍTULO 3- MATERIAIS E MÉTODOS 



 

 

57 

 

3.1 Reagentes e consumíveis 

O fármaco metformina (C4H11N5) foi adquirido da Pharma Nostra® (Brasil). Os fármacos 

captopril (C9H15NO3S), enalapril (C20H22N2O5) e ranitidina (C13H22N4O3S,) foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Os solventes para as determinações analiticas foram 

metanol (HPLC grade, JT Baker®), acetonitrila (HPLC grade, JT Baker®), ácido fórmico 88% (JT 

Baker®) e água ultra-pura. A água ultra-pura foi adquirida através de um sistema de troca iônica 

(TKA Wasseraufbereitungssysteme®, Alemanha). O dióxido de titânio (TiO2) (99% anatase), foi 

adquirido da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). A solução padrão de hipoclorito de sódio 

(NaOCl) de concentração 10% m/v foi fornecida pelo SEMAE (Serviço Municipal de Água e 

Esgoto) em Ouro Preto, MG, Brasil. O gás ozônio foi gerado utilizando-se um gerador de ozônio 

de discarga elétrica com capacidade de 3 g O3/h (Ozone Generator, model O&L3.0RM, Ozone & 

Life Indústria, São José dos Campos-SP, Brasil) a partir da alimentação com gás oxigênio 

(pureza 99.99%). 

3.2 Ensaios de degradação  

Os experimentos foram realizados utilizando-se concentrações iniciais de 10 mg.L-1 dos 

fármacos. Essa concentração é superior àquelas encontradas no meio ambiente, porém ela foi 

adotada para realizar a análise de caracterização molecular dispensando os procedimentos de 

preparo das amostras e também de permitir a identificação dos subprodutos formados em baixas 

concentrações. 

3.2.1 Ensaios de Cloração 

A oxidação química foi realizada com uma solução de hipoclorito de sódio (NaOCl). A 

solução padrão de concentração de 10% m/v foi fornecida pelo SEMAE (Serviço Municipal de 

Água e Esgoto) em Ouro Preto, MG, Brasil. O hipoclorito foi padronizado pelo método 

iodométrico utilizando-se tiossulfato de sódio e iodeto de potássio. 

Para os testes de degradação em escala de bancada foram utilizados frascos âmbar com 

capacidade de 20 mL. As soluções dos fármacos (100 mg.L-1) foram preparadas separadamente 

utilizando água ultrapura (Milli-Q). Em seguida 2 mL da solução do fármaco foi adicionada aos 
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frascos âmbar de modo que a concentração final obtida fosse de 10 mg.L-1. As soluções foram 

agitadas durante 10 minutos antes dos testes de degradação, que foram realizados à temperatura 

ambiente (22 ± 1 ° C). Adicionou-se então uma quantidade de hipoclorito de sódio aos frascos 

para se obter uma concentração final de 10 mg.L-1. Após o tempo de contato desejado (0, 5, 10, 

15 e 30 minutos), adicionou-se tiossulfato de sódio (2mL;100 mg.L-1) para neutralizar o 

hipoclorito de sódio remanescente e parar as reações de cloração. A cloração foi realizada durante 

um período de 30 minutos e todas as amostras foram recolhidas e armazenadas em frascos de 

vidro âmbar. 

 

3.2.2 Ensaios de Ozonização 

 Inicialmente foi preparada uma solução aquosa de ozônio dissolvido através do 

borbulhamento do gás produzido continuamente pelo gerador de ozônio em água ultrapura em 

um frasco lavador de gás durante pelo menos 10 minutos à temperatura ambiente (22 ± 1 ° C). A 

quantificação do ozônio ocorreu por medição espectrofotométrica direta a 260 nm, utilizando a 

equação 3.1 que se baseia na absortividade molar de 3290 M-1cm-1 (Hart et al., 1983). 

(CO3 (mg.L-1) = 14,59 × Absorbância     (Equação 3.1 ) 

 Os experimentos de ozonização em escala de bancada foram realizados em frascos âmbar 

com capacidade de 20 mL. Inicialmente adicionou-se aos frascos um volume de 2mL da solução 

estoque dos fármacos para se obter uma concentração final de 10 mg.L-1. Em seguida, adicionou-

se um certo volume da solução de ozônio aos frascos para se obter uma concentração final de 

ozono de 8 mg.L-1. Neste experimento, cada frasco representou um tempo de reação específico 

(0, 5, 10, 15 e 30 minutos). A ozonização foi realizada durante um período de 30 minutos e todas 

as amostras foram recolhidas e armazenadas em frascos de vidro âmbar. 

3.2.3 Ensaios de Fotodegradação 

Os ensaios foram conduzidos no equipamento Jartest da marca Nova Ética®, modelo 218-

6 LDB. Foram adaptadas nas cubas de vidro lâmpadas ultravioletas germicidas (PL-S, Philips®) 

com potência nominal de 9W (potência total de 27 W), que possuem pico máximo de emissão em 
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253 nm (UV-C). A FIGURA 3.1 mostra um esquema simplificado que apresenta os quatro 

ensaios realizados simultaneamente no sistema de degradação. 

 

Figura 3.1 Ensaios envolvidos com a fotocatálise. 

Fonte: (E Freitas et al., 2017). 

 

A hidrólise ocorreu somente com a agitação da solução do fármaco no aparelho de 

Jartest, sem a adição do catalisador e na ausência da fonte de emissão de radiação. O ensaio de 

adsorção/dessorção foi proposto para verificar se o catalisador adsorve o fármaco da solução. 

Sendo assim, o catalisador foi adicionado em condições idênticas à fotocatálise às soluções dos 

fármacos na ausência de luz UV-C. Na fotólise foi proposta a utilização de três lâmpadas (UV-C) 

as quais emitem radiação em condições semelhantes ao da fotocatálise heterogênea, na solução 

de fármaco. A fotocatálise heterogênea é caracterizada por possuir uma fonte de radiação capaz 

de excitar um semicondutor sólido do meio produzindo radicais hidroxilas, os quais são capazes 

de degradar matéria orgânica. Dessa forma, foi proposta a utilização de três lâmpadas (UV-C) e o 

catalisador TiO2 (em suspensão) na solução a ser tratada fotocataliticamente. 

As cubas onde foram realizados os experimentos que utilizam a luz UV-C foram 

revestidas externamente com material refletivo (folha de alumínio) para garantir que irradiação 
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aplicada não se dissipasse para o meio, e as demais foram revestidas com material opaco para não 

permitir a entrada da radiação externa. 

As soluções de fármacos foram preparadas separadamente em suas respectivas cubas no 

Jartest (2500 mL). Devido ao fato dos fármacos serem muito solúveis em água, as soluções 

ficaram sob agitação por 10 minutos antes de iniciar os ensaios. Após esse tempo adicionou-se 

TiO2 (concentração final de 120 mg.L-1) nas cubas dos ensaios de fotocatálise e 

adsorção/dessorção. Após esta adição, agitou-se por mais 5 minutos para a homogeneização da 

suspensão. Durante os testes de degradação o Jartest esteve em operação com uma rotação de 

250 rpm. 

Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente de 22 ± 1 °C, durante um período de 

1 hora para o captopril e durante 30 minutos para os outros fármacos. As alíquotas coletadas 

referentes aos experimentos de fotocatálise heterogênea e adsorção e dessorção foram 

centrifugadas a 5000 rpm por 30 minutos (centrífuga excelsa baby I® modelo 206 - Fanem, São 

Paulo - Brasil), para a remoção do catalisador TiO2, o sobrenadante foi recuperado e armazenado 

na geladeira até as análises.  

As alíquotas coletadas dos ensaios de fotólise, fotocatálise, cloração e ozonização foram 

mantidas em condições idênticas até ao momento das análises de Carbono Orgânico Total (TOC), 

HPLC/HRMS e MTT.  

3.3 Determinações analíticas 

3.3.1 Espectrometria de Massas 

As determinações de taxa de degradação e a caracterização molecular dos fármacos e seus 

subprodutos formados durante os processos oxidativos foram realizadas por espectrometria de 

massas de alta resolução (ESI/HRMS) e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à 

espectrometria de massas de alta resolução (high Performance Liquid Cromatograph/High 

Resolution Mass Spectrometry, HPLC/HRMS). 

As análises foram realizadas num espectrômetro de massas (Shimadzu®, LC/IT/TOF) 

(Figura 3.2) o qual possui dois analisadores de massa em série, o primeiro, armadilha de íons 

(IT), e o segundo, tempo de vôo (TOF), que confere alta sensibilidade e resolução na obtenção de 

espectros. A interface entre o HPLC e o espectrômetro de massas consiste em uma fonte de 
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ionização por electrospray operada no modo negativo (-3,5 kV) e modo positivo (+4,5kV) 

simultaneamente, com fluxo de gás de nebulização (N2) constante a 1,5 L.min-1, pressão do gás 

de secagem (N2) igual a 130 kPa e temperatura do CDL (curved dessolvation line) igual a 200°C.  

 

Figura 3.2 Cromatógrafo líquido acoplado ao espectrômetro de massas - LC-MS-IT-TOF 

(Shimadzu®). 

 

 

3.3.1.1 ESI/HRMS 

 

As amostras foram introduzidas diretamente na fonte ESI através do amostrador 

automático do HPLC. Foi injetado um volume total de 8 µL de amostra, em um fluxo de 

0,2 mL.min-1 de acetonitrila com ácido fórmico 0,1%. O tempo de acumulação de íons no 

octapolo foi definido como 10 ms. A faixa de razão massa/carga (m/z) analisada foi de 100 m/z a 

600 m/z. 

3.3.1.2 Cromatografia Líquida de alta eficiência acoplada à Espectrometria de Massas de Alta 

Resolução (HPLC/HRMS) 

O cromatógrafo líquido utilizado é equipado com um sistema binário de bombas (modelo 

LC-30AD Shimadzu®) e um amostrador automático (modelo SIL 30AC - Shimadzu®). Para a 

separação cromatográfica utilizou-se uma pré-coluna e a coluna nucleosil® 100-5 CN, 100 Å, 250 

mm, 5 µm, 4.6 mm (Macherey Nagel), esta coluna é constituída por sílica modificada com 
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grupos cianos, os quais lhe confere uma certa polaridade, sendo assim, a separação 

cromatográfica baseia-se em interações π-π, interações polares e interações hidrofóbicas. 

A fase móvel utilizada para a cromatografia foi água com o modificador de fase ácido 

fórmico 0,1% (fase A) e acetonitrila com o modificador de fase ácido fórmico 0,1% (fase B). O 

volume de amostra injetado foi de 15 µL e o fluxo da fase móvel igual a 1,0 mL.min-1. A corrida 

cromatográfica foi realizada no modo gradiente, apresentado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Programa de eluição gradiente utilizado na separação dos subprodutos. 

Tempo 

Proporção dos solventes 

A 

(água) 

B 

(acetonitrila) 

0 min 70 % 30% 

16 min 10% 90% 

22 min 70 % 30% B 

27 min 70 % 30% B 

   

 

Antes de entrar na interface, o fluxo da fase móvel foi dividido para um fluxo no ESI de 

0,2 mL.min-1. Foi realizado uma varredura da cromatografia no tempo de 0 a 18 minutos, com 

aquisição da razão massa/carga na faixa de 100 a 600 m/z. Os parâmetros da interface utilizados 

foram descritos anteriormente. Realizaram-se as análises de MS e MS/MS automático para os 

íons de maior intensidade. O tempo de acumulação de íons no octapolo foi de 10 ms para o MS. 

A energia de colisão e o gás de colisão em 50%. 

3.3.1.3 Carbono Orgânico Total 

 A análise de carbono orgânico total (TOC) baseou-se na determinação do CO2 produzido 

pela oxidação da matéria orgânica nas amostras e foi realizada num analisador TOC (Shimadzu, 

modelo TOC-L, Kyoto, Japão). O teor de TOC de cada alíquota coletada foi obtido pelo método 

indireto que corresponde à diferença entre o carbono total e os valores de carbono inorgânico. O 

equipamento TOC-L emprega um método de oxidação catalítica de combustão (680 ° C) com 

detecção por infravermelho não dispersivo (NDIR) que permite a análise de TOC em uma ampla 

faixa (4 μg / L a 30.000 μg / L) com um limite de detecção baixo (4 μg / L) (Da Silva et al., 2014)  
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Figura 3.3 Equipamento analisador de carbono orgânico total (COT) - Shimadzu TOC-L. 

 

 

 

3.4 Teste de Ecotoxicidade 

3.4.1 Ensaio de Citotoxicidade (MTT) 

A citotoxicidade dos fármacos e seus subprodutos de degradação foi determinada com - 

(4,5- dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio (MTT) de acordo com Mosmann (1983) e Zegura et 

al. (2009). As células HepG2 foram plaqueadas a uma densidade de 4 x 104 células / poço em 

placas de microtitulação de 96 poços e incubou-se durante 24h a 37 ° C. Após este tempo, as 

células foram incubadas durante 20 h com meio fresco contendo 40% vol. das amostras dos 

fármacos pré e pós tratamento nas concentrações de 0,01, 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00 mg.L-1 

preparadas em tampão fosfato salino (PBS). O MTT foi dissolvido em PBS para a concentração 

de 5 mg .mL-1 e adicionados a todos os poços. Após 90 min de incubação a 37 ° C foi adicionado 

132 μL dimetilsulfóxido (DMSO) a todos os poços e misturou-se cuidadosamente para dissolver 

os cristais de formazan. A absorbância das soluções foram então medidas a 490 nm, utilizando 

um espectrofluorímetro (Victor X3- PerkinElmer®-Figura 3.4). A sobrevivência celular 

(viabilidade) foi determinada por comparação da absorbância dos poços que contêm as células 

expostas às amostras de fármacos (pré e pós os testes de degradação) e as células expostas a um 

controle negativo (meio de cultura). Como controle positivo foi utilizado DMSO o qual provocou 
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em testes anteriores uma redução maior que 80% da viabilidade celular. Uma redução de 30% da 

viabilidade pela amostra é considerada uma resposta citotóxica. Os resultados foram apresentados 

como percentagem dos valores. O experimento foi realizado em triplicata. 

Figura 3.4 Espectrofluorímetro Victor X3- PerkinElmer® 
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CAPÍTULO 4- CARACTERIZAÇÃO DOS SUBPRODUTOS DE 

DEGRADAÇÃO DA METFORMINA APÓS SUBMISSÃO A 

FOTÓLISE, FOTOCATÁLISE, OZONIZAÇÃO E CLORAÇÃO 

POR (HPLC/HRMS) E AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE  
 

4.1 Degradação da metformina 

 

 O comportamento da MTF durante os testes de fotólise, fotocatalise, ozonização e 

cloração pode ser visto na Figura 4.1, a qual mostra a concentração de MTF em função do tempo 

de reação durante estes testes. 

 

Figura 4.1 Resultados da degradação MTF em meio aquoso por fotólise (UV-C), fotocatálise 

(TiO2 / UV-C), ozonização (O3) e cloração (NaOCl) obtidos por HPLC / HRMS. 

 

 A cloração e a ozonização mostraram capacidades semelhantes na promoção da 

degradação da MTF (a cloração foi capaz de degradar 60% da MTF após 5 min de tratamento). 

Isso se deve ao fato que grupos funcionais como as aminas primárias e secundárias reagirem mais 

rapidamente com as espécies de cloro do que com o ozônio (Huber et al., 2005). Em contraste, a 



 

 

67 

 

fotólise direta (UV-C) apresentou uma eficiência de degradação muito menor (aproximadamente 

9,2%) que a fotocatálise (TiO2/UV) (31% ).  

 O íon hipoclorito tem o maior potencial de oxidação (Eº = 1,48V) entre as espécies 

aquosas do cloro. Como o potencial de oxidação varia de acordo com as espécies aquosas do 

cloro predominantes, pode-se afirmar que a cloração é dependente do pH.  Em pH elevado (pH> 

8.5) predomina o íon hipoclorito, em  pH baixo (pH <6.5) predomina o ácido hipocloroso 

(Deborde, Marie e Von Gunten, Urs, 2008). Ao longo do experimento, o pH permaneceu abaixo 

de 6, assim a espécie oxidante predominante na reação foi o ácido hipocloroso. 

 O ozônio é instável em meio aquoso, no entanto, o mesmo apresenta uma característica 

única que é a de se decompor em  •OH os quais são os oxidantes mais fortes em meio aquoso. 

Por isso, a avaliação dos processos de ozonização envolve sempre as duas espécies O3 e •OH. O 

ozônio é um oxidante muito seletivo, já o •OH reage rapidamente com muitos grupos funcionais 

e compostos orgânicos, principalmente com compostos que possuem um grupo amino, sistema 

aromático ativado ou uma dupla ligação. No caso da MTF, a degradação pelo ozônio 

provavelmente ocorreu através de radicais •OH , uma vez que o pH inicial da solução foi maior 

que 9 (Von Gunten, 2003a; 2007). 

 Uma hipótese para remoção de MTF por fotocatálise também pode ser atribuída à geração 

in situ de •OH. Este mecanismo gera pares de elétron-lacuna que induz uma cadeia de reações 

redox, responsável pela degradação oxidativa da MTF. As moléculas de oxigênio dissolvidas em 

solução podem sequestrar elétrons excitados, limitando assim a recombinação elétron-lacuna e 

favorecendo a formação de radicais •OH e radicais hidroperoxil (•OOH). 

4.2 Mineralização da MTF 

 Na Figura 4.2 pode-se observar a avaliação da mineralização da MTF durante os testes de 

fotólise, fotocatálise, ozonização e cloração. Embora tenham sido obtidas elevadas taxas de 

degradação (mais de 50%) com os sistemas NaOCl e O3 (Figura 4.1), os dados do TOC 

revelaram que a MTF não foi mineralizado em uma taxa tão significativa durante todos os testes 

de degradação. A maior taxa de mineralização foi de 20% e foi obtida com a aplicação de O3. A 

utilização de outros sistemas oxidativos levou a eficiências de remoção de TOC  inferiores a 
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10%.  Estes resultados indicam que foram gerados e acumulados subprodutos recalcitrantes em 

solução nas condições oxidativas empregadas. 

Figura 4.2 Teor de carbono orgânico total (% TOC) em função dos tempos de reação. 

 

 

4.3 Identificação dos subprodutos MTF: proposta de uma rota de degradação 

 

 As alíquotas coletadas durante os experimentos de fotólise, fotocatálise, ozonização e 

cloração foram analisadas por HPLC/HRMS. Exemplos dos espectros de massas e 

cromatogramas contendo picos da MTF e dos seus subprodutos são apresentados na Figura 4.3 e 

na Figura 4.4, respectivamente. Após uma análise meticulosa desses dados e da relação isotópica 

de subprodutos (Figura 4.5), foi possível propor a fórmula molecular para todos os subprodutos 

detectados nos testes de degradação da MTF detectados em suas formas protonadas, como 

mostrado na Tabela 4.1. Foi observado um erro máximo de 11 ppm entre as massas experimental 

e teórica da MTF e dos seus subprodutos propostos. Infelizmente, não foi possível identificar 

qualquer subproduto gerado na fotólise. Em um estudo realizado por Galdos (2012) não foi 

possível a identificação de nenhum  subproduto  a partir da fotólise da metformina após a mesma 

ser exposta por um período de 60 horas a radiação UV-C corroborando assim com os resultados 

encontrados neste estudo (Galdos, 2012). 
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Figura 4.3 Espectro de massa de alta resolução (HRMS) registado para alíquotas (30 min) da a) 

cloração; b) ozonização; c) Fotocatálise e d) fotólise. 
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Figura 4.4 Cromatograma de ions extraídos (EIC) utilizando uma janela de massa de ± 3,00 mDa 

da MTF e subprodutos a) Cloração; b) ozonização; c) fotocatálise e d) fotólise. 
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Figura 4.5 Relação isotópica para os subprodutos. Teórico (vermelho) e experimental (azul). 

 

 

 

Tabela 4.1 - Dados de espectrometria de massas de alta resolução e fórmula molecular calculada 

para os intermediários de reação gerados durante os experimentos de degradação da MTF. 

Compostos 
Fórmula 

Molecular 

Massa 

Molecular 

[M+H]+ 

(Teórica) 

[M+H]+ 

(Experimental) 

Erro 

(ppm) 
DBE 

1 C4H10N5Cl 163.6087 164.0697 164.0698 0.5 2 

2 C4H9N5Cl2 197.0235 198.0308 198.0305 3.0 2 

3 C3H9N3 87.8796 88.0869 88.0875 3.0 1 

4 C3H9N5 115.0858 116.0942 116.0931 5.5 2 

5 C4H7N5 125.0700 126.0796 126.0774 11.0 4 

 

 Com base nos resultados apresentados acima, bem como na reatividade conhecida do 

ácido hipocloroso e do radical hidroxila frente às moléculas orgânicas em meio aquoso, pode ser 

proposta uma rota de degradação da MTF durante a cloração, ozonização e fotodegradação, tal 

como visto nas Figuras 4.6 e Figura 4.7. 
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Figura 4.6 Proposta de rota para a degradação da metformina em meio aquoso com 

hipoclorito de sódio. 

 

 

 

 Conforme relatado na literatura, podem ocorrer três tipos de reações entre o ácido 

hipocloroso e um dado composto orgânico: reação de oxidação, reação de substituição eletrofílica 

a sítios nucleofílicos e reação de adição à ligações insaturadas. A reação da MTF com NaOCl 

conduz à substituição de um átomo de hidrogênio por um cloro que resulta na  MTF monoclorada 

(subproduto 1). Pode ocorrer ainda uma cloração adicional do intermediário 1 antes de ocorrerem 

outras reações que formam o subproduto 2. A rota de degradação sugerida envolve a oxidação da 

MTF por abstração consecutiva de átomos de hidrogênio permutáveis. Tanto a MTF como a MTF 

monoclorada podem sofrer clivagem para formar o subproduto 3. 

 

Figura 4.7 Rota de degradação proposta para a ozonização e fotocatálise da metformina em meio 

aquoso. 
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 Quatro subprodutos de degradação para a reação •OH com a MTF, após oxidação 

induzida por radiação gama, foram descritos por Trouillas e co-autores (Trouillas et al., 2013). É 

descrito na literatura que o ataque primário dos radicais •OH na MTF ocorre de acordo com três 

vias possíveis, a saber, a abstração de átomos hidrogênio, que muitas vezes está relacionada a 

uma transferência de elétrons acoplados a prótons, transferência de elétrons e adição de OH. 

Assim ambos os grupos metil são alvos equivalentes para o ataque de •OH. A Figura 4.7 propõe 

uma rota para a formação do subproduto 4 (metilbiguanida - MBG) via transferência de átomos H 

e adição de OH. Neste mecanismo, o grupo metil em C8 (ou C9) da MTF é atacado por •OH 

(gerado durante ozonização ou fotocatálise), convertendo a MTF em MBG. Uma das etapas 

cruciais na formação MBG é também a abstração CH3
+. A suposição mais trivial é que CH3

+ é 

eliminado por •OH  (Trouillas et al., 2013). 

 Por sua vez, a formação de subproduto 5 (4-amino-2-imino-1-metil-1,2-dihidro-1,3,5-

triazina (4,2,1-AIMT)) parece ser mais favorável sob condições de pH neutro e ácido. O processo 

de ciclização deve ocorrer pela formação de uma ligação entre N7 e C8 (ou C9). Um mecanismo 

de reação da MTF que envolve a oxidação por espécies de radicais •OH /•O2  e resulta na 

formação de 4,2,1-AIMT foi estabelecido como uma função do pH por Trouillas e co-autores 

(2013) (Trouillas et al., 2013). 

 A evolução de cada intermediário (1 - 5) formado durante os processos de cloração, 

ozonização e fotodegradação foi monitorado por HPLC/HRMS. Os resultados dos EIC foram 

utilizados para plotar os gráficos da concentração relativa de cada intermediário em relação ao 

tempo de reação para os três processos de degradação avaliados (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 Gráfico das concentrações relativas em relação ao tempo de reação. a) NaOCl b) 

O3 e c) TiO2/ UV-C. 

' 

 A Figura 4.8 mostra que para todos os sistemas de degradação os intermediários 

identificados permaneceram em solução após 30 minutos de exposição. Devido à capacidade do 

ácido hipocloroso de substituir um átomo de hidrogênio da MTF pelo cloro pode explicar o 

aumento da concentração relativa do intermediário 2 à medida que os intermediários 1 e 3 

diminuem. 

 Embora os intermediários 4 e 5 sejam encontrados em ambos os sistemas ozonização e 

fotocatálise, eles foram formados em diferentes tempos de tratamento. Como se vê na Figura 9, a 

geração de subprodutos 4 e 5 durante a fotocatálise ocorreu após 15 min de reação, enquanto que 

durante a ozonização tais subprodutos foram detectados a partir de 5 min. Uma hipótese para isto 

é que a decomposição do O3 em •OH é muito mais rápido do que a geração de •OH na superfície 

de TiO2 no sistema fotocatalítico. Outra hipótese é a baixa disponibilidade de •OH. Na 

fotocatálise heterogênea, os radicais •OH gerados na superfície semicondutora precisam "migrar" 

para a solução ou o fármaco tem de adsorver na superfície do semicondutor. Em ambos os casos, 
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uma resistência à transferência de massa pode ter contribuído para retardar a oxidação pela 

fotocatálise (Kouloumbos et al., 2003; Klavarioti et al., 2009; Giraldo, Ana L. et al., 2010; 

Kanakaraju et al., 2013). Portanto, os dados apresentados na Figura 4.8 corroboram os resultados 

da análise TOC e estão de acordo com a rota de degradação proposta. 

 

4.4 Testes de citotoxicidade (MTT) 

 A viabilidade celular foi determinada comparando a absorbância (ABS) dos poços 

contendo as células tratadas com soluções de MTF (tratadas e não tratadas) expostas a um 

controle negativo (meio de cultura+ células). Os resultados foram expressos em porcentagem de 

viabilidade celular. A Figura 4.9; Figura 4.10 e Figura 4.11 mostram as placas antes da adição do 

MTT e após a adição do MTT e DMSO. Deve notar-se que, para evitar a subestimação ou 

subestimação da toxicidade de uma substância, foram necessárias incubações com várias 

concentrações para poder determinar com exatidão a citotoxicidade. Uma vez que nenhuma das 

amostras diluídas testadas reduziu a viabilidade celular, a Figura 4.12 mostra dados de 

viabilidade celular para as amostras de de metformina não diluídas (na concentração testada mais 

elevada, isto é, 1 mg.L-1) antes e depois dos experimentos de degradação. 

Figura 4.9 HepG2 plaqueadas a uma densidade de 4 x 104 células / poço. 
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Figura 4.10 HepG2 plaqueadas após tratamento com as soluções de degradação da metformina 

(Cloração e ozonização) e adição do DMSO. Poços com coloração amarela representam o 

controle positivo. Poços de cor vermelho escuro são poços onde ocorreu a conversão do MTT em 

cristais de formazan. 

 

Figura 4.11 HepG2 plaqueadas após tratamento com as soluções de degradação da 

metformina (fotólise e fotocatálise). Poços com coloração amarela representam o controle 

positivo. Poços de cor vermelho escuro são poços onde ocorreu a conversão do MTT em cristais 

de formazan. 
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Figura 4.12 Porcentagem de viabilidade celular para as amostras de metformina não 

diluídas (na concentração testada mais elevada, isto é, 1 mg.L-1) antes e depois dos experimentos 

de degradação. 

 

 

 A viabilidade celular exposta a todas as amostras (soluções de MTF brutas e tratadas) foi 

a mesma que a das células do controle negativo. Os valores foram expressos como média e com 

intervalo de confiança de 95% para a média. Isto mostra que não houve diminuição da 

viabilidade celular após a sua exposição ao MTF ou aos seus subprodutos de degradação. 

Considerando uma redução de 30% na viabilidade celular como efeito citotóxico (Žegura et al., 

2009), pode-se observar que nenhuma das amostras testadas na maior concentração mostrou 

toxicidade para as células HepG2. Infelizmente, não foram encontradas referências sobre os 

efeitos de toxicidade do MTF ou dos seus subprodutos na literatura para comparação. 

 

4.5 Conclusão 

 Foi aqui investigada a degradação de MTF em meio aquoso por sistemas fotolíticos (UV-

C), fotocatalíticos (TiO2 / UV-C), ozonização e cloração. Verificou-se que nenhum dos sistemas 

levou à degradação completa da metformina após 30 min de reação e que as taxas de 

mineralização foram de 20% no melhor cenário (com a cloração). Os resultados das análises 
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HPLC/HRMS permitiram a detecção e caracterização de 5 subprodutos da MTF, muitos deles 

persistentes após o tempo de exposição de até 30 min. Estes subprodutos foram formados através 

da reação imediata do ácido hipocloroso ou ataque de radicais •OH  com a MTF, bem como nos 

compostos intermediários subsequentes. Com base nestes resultados, pode ser proposta uma rota 

para a cloração, fotocatálise e ozonização da MTF, que compreende a sua oxidação sucessiva em 

meio aquoso. Pode-se também concluir que as amostras tratadas contendo MTF e os seus 

subprodutos de degradação não foram tóxicas para células HepG2 no ensaio de MTT. 
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CAPÍTULO 5- ELUCIDAÇÃO DOS SUBPRODUTOS DA 

OZONIZAÇÃO E CLORAÇÃO DO CAPTOPRIL POR 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS DE ALTA RESOLUÇÃO 
 

5.1 Degradação do CP e Mineralização 

 As alterações nas áreas do CP ( m/z 216.0700) durante a ozonização e a cloração foram 

monitorizadas por HPLC/HRMS. A ozonização e a cloração promoveram altas taxas de 

degradação do CP, com 100% de eficiência de remoção após 5 min de exposição. O teor de 

carbono orgânico total (TOC / TOC0) em função do tempo de reação é apresentado na Figura 5.1. 

Figura 5.1 Teor de carbono orgânico total (TOC / TOC0) em função do tempo de reação. TOC0 = 

4,415 mg L-1. 

 

 

 

 O ozônio é instável na água, no entanto, a característica única do ozônio é a sua 

decomposição em radicais •OH , que são os oxidantes mais fortes em meio aquoso. Na água, o 

•OH  reage rapidamente com o CP e com os subprodutos formados a partir da reação do •OH . A 

ozonização pode levar a uma completa remoção de compostos orgânicos, mas não leva à 

mineralização completa de produtos orgânicos, o que resulta na formação de ácidos carboxílicos, 

compostos carbonílicos e muitos outros subprodutos (Von Gunten, 2003a; 2007; Broseus et al., 

2009). 
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 Uma hipótese para a remoção de CP através da cloração pode ser atribuída ao fato de 

moléculas contendo grupos tiol poderem ser facilmente oxidadas na presença de espécies de 

cloro. No caso de compostos contendo tiol, como captopril, a oxidação de tióis leva, 

principalmente, a  formação de dissulfetos e ácido sulfônicos (Bedner e Maccrehan, 2005; 

Deborde, Marie e Von Gunten, Urs, 2008). 

 Embora as taxas de degradação do CP alcançadas foram de 100% quando foram 

utilizados ambos os sistemas, os dados do TOC revelaram que o CP não foi mineralizado em uma 

extensão semelhante, mesmo após um tempo de tratamento de 30 min. Por exemplo, a maior taxa 

de mineralização foi de apenas 7,63% e foi obtida com a aplicação da ozonização. Além disso, as 

taxas de mineralização obtidas através da cloração foram menores (6,4%). Estes achados indicam 

que maior parte do CP não foi mineralizado e subprodutos recalcitrantes foram gerados nestas 

condições oxidativas. 

 

 5.2 Identificação dos subprodutos do CP: proposta de Rota de degradação 

 As alíquotas coletadas durante os experimentos de ozonização e cloração foram 

analisadas por [ESI(-)-HRMS] e HPLC/HRMS. Exemplos dos espectros de massa e dos EIC 

contendo picos do CP e dos seus subprodutos estão ilustrados na Figura 5.2 e na Figura 5.3, 

respectivamente.  
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Figura 5.2 Espectro de massa de alta resolução (HRMS) registado para aliquotas (0 e 30 

min) da a) ozonização e b) cloração. 
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Figura 5.3 Cromatograma dos íons extraídos (EIC) utilizando uma janela de massa de ± 

3,00 mDa do CP (0 min) e subprodutos (30 min). Para facilitar a visualização, apenas 3 dos 10 

intermediários foram plotados. A) Captopril; B) Subprodutos de ozonização; C) Subprodutos de 

cloração. 
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Figura 5.4 Relação isotópica para os subprodutos. Teórico (vermelho) e experimental (azul). 

  

 

 A Figura 5.2 mostra claramente que enquanto o CP (m/z 216.0700) foi totalmente 

consumido após 30 min de ozonização e cloração, o teor de carbono total na solução permaneceu 

praticamente inalterado (Figura 5.1). A identificação dos principais subprodutos foi realizada 

utilizando-se o software formula predictor da Shimadzu, a fim de propor uma rota de degradação 

plausível. Estes resultados ESI (-) - HRMS e HPLC /HRMS permitiram a detecção de 10 

subprodutos, cujas composições elementares foram atribuídas com base nas medidas de massa 

precisas (<5 ppm) fornecidas pelo analisador TOF, Figuras 5.2 (a) e 5.2 (b) (Schymanski et al., 

2014). 

 Após uma análise meticulosa desses dados, foi possível propor a fórmula molecular dos 

dez subprodutos de degradação do CP detectados em sua forma desprotonada, conforme 

apresentado na Tabela 5.1. Foi obtido um erro máximo de 3,00 ppm entre as massas exatas 

experimental e teórica do CP e seus subprodutos propostos . 
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Tabela 5.1 Fórmula molecular (calculada a partir dos dados HRMS) do CP e dos seus principais 

subprodutos. 

Composto 
Formula 

Molecular 

Massa 

Molecular 

(M-H) - 

Téorica 

(M-H) - 

Experimenta

l 

Erro 

(ppm) 
DBE 

CP C9H15NO3S 217.0773 216.0700 216.0700 0 3 

1 C9H15NO6S 265.0620 264.0547 264.0547 0 3 

2 C9H15NO7S 281.0569 280.0496 280.0496 0 3 

3 C9H13NO7S 279.0413 278.0340 278.0340 0 4 

4 C9H13NO8S 295.0362 294.0289 294.0286 1,50 4 

5 C9H13NO9S 311.0311 310.0238 310.0241 1.61 4 

6 C8H13NO6S 235.0514 234.0442 234.0442 0 3 

7 C8H13NO6S 251.0464 250.0391 250.0390 0.37 3 

8 C8H13NO8S 283.0362 282.0289 282.0284 2.21 3 

9 C4H6O8S 168.0092 167.0020 167.0018 0.80 1 

10 C18H28N2O6S2 432.1389 431.1316 431.1318 1.00 6 

 

 Com base nestes resultados, bem como na conhecida reatividade do radical hidroxila 

frente às moléculas orgânicas em meio aquoso, razão isotópica (Figura 5.4), pode ser propostas as 

rotas para ozonização do CP (Figura 5.6) e cloração do CP (Figura 5.7). 
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Figura 5.6 Possíveis rotas de transformação seguidos pelo captopril após ozonização. 

 

 

 O subproduto 1 (C9H15NO6S, m/z 264.0547) pode ser formado a partir da oxidação do 

grupo tiol do CP, e tal oxidação provavelmente ocorreu devido à capacidade do enxofre de 

expandir o seu octeto. O progresso da degradação segue caminhos diferentes. O subproduto 2 

(C9H15NO7S,  m/z 280,0496) é provavelmente formado após uma hidroxilação do intermediário 

1, seguido por sua oxidação sucessiva formando um grupo cetona no subproduto 3 (C9H13NO7S, 

m/z 278.0340) (Da Silva et al., 2014). Os subprodutos 4 (C9H13NO8S, m/z 294,0289) e 5 

(C9H13NO9S, m/z 310,0238), que têm um grupo hidroxila adicional, são provavelmente formados 

a partir da oxidação dos subprodutos 3 e 4, respectivamente. Em sequência, o subproduto 6 

(C8H13NO5S, m/z 234,0442) é formado após uma descarboxilação do intermediário 1 seguido 
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pela sua oxidação sucessiva (formando um grupo hidroxila e depois um grupo cetona) dado que o 

meio é muito oxidativo. O subproduto 7 (C8H13NO6S, m/z 250,0391) tem outro grupo hidroxila 

no anel quando comparado com o subproduto 6. O subproduto 8 (C8H13NO8S, m/z 282,0289) tem 

dois grupos hidroxila quando comparado ao subproduto 7. O intermediário acíclico 9 (C4H8O5S, 

m/z 167.0020) pode ser gerado a partir de  todos os intermediários (1-8). O subproduto 10 

(C18H28N2O6S2, m/z 431.1316) também pode ser oxidado para formar o CP (C9H15NO3S, m/z 

216.0700). 

Figura 5.7 Possíveis caminhos de transformação seguidos de captopril após cloração. 

 

 

 No caso do grupo tiol do CP, a oxidação conduz principalmente a ácido sulfônico 

(subproduto 1) e dissulfeto (subproduto 10, não sendo possível a detecção) (Bedner e Maccrehan, 

2005; Deborde, Marie e Von Gunten, Urs, 2008). Vale ressaltar que o intermediário 1 foi relatado 

anteriormente por Mahmoud e Kummerer (2012), que estudaram a fotodegradação e a 

biodegradação aeróbica do CP e seu dímero (dissulfeto de captopril) em solução aquosa. Os 

intermediários 1,3,6 e 7 foram relatados anteriormente por Freitas e co-autores (2017) que 

estudaram a fotodegradação do CP em solução aquosa após oxidação induzida por fotólise e 

fotocatálise (E Freitas et al., 2017). 

 A evolução, formação e degradação de cada intermediário (1-10) durante os processos de 

ozonização e cloração foi monitorada por HPLC/HRMS. Os resultados de EIC foram analisados 

para construir os gráficos de acumulação temporal de intermediários para todos os processos 

avaliados (Figura 5.8). Assim, para o sistema de ozonização praticamente todos os intermediários 

permaneceram em solução após 30 min de exposição (Figura 5.8 (a)). Para o sistema de cloração 

(Figura 5.8(b)) apenas o intermediário 1 permaneceu em solução após 30 min de reação. Em 

ambos os sistemas observou-se um aumento nas concentrações relativas de subprodutos. 
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Portanto, os dados apresentados na Figura 5.8 corroboram os resultados da análise TOC e estão 

de acordo com a rota de degradação proposta. 

 

Figura 5.8 Gráfico representando as áreas dos subprodutos determinadas por HPLC / HRMS 

diretamente das alíquotas coletadas em tempos variados (uma determinação para cada alíquota). 

A e A0 referem-se às áreas dos picos cromatográficos dos tempos de reação t e 0, 

respectivamente. Um valor de 1,0 foi atribuído à concentração relativa máxima de cada 

subproduto. a) Ozonização e b) Cloração. 

 

 

 

 

 

5.3 Ensaio de citotoxicidade (MTT) 

 A viabilidade celular foi determinada comparando a absorbância (ABS) dos poços 

contendo as células tratadas com soluções de CP (tratadas e não tratadas) expostas a um controle 

negativo (meio de cultura + células). Os resultados foram expressos em porcentagem de 

viabilidade celular. Uma vez que nenhuma das amostras diluídas testadas reduziu a viabilidade 

celular, a Figura 5.9 mostra dados de viabilidade celular para as amostras de CP não diluídas (na 

concentração testada mais elevada, isto é, 1 mg.L-1) antes e depois dos experimentos de 

degradação. 



 

 

88 

 

 A Figura 5.10 mostra as morfologias das células antes e depois do tratamento com as 

soluções contendo o CP e seus  subprodutos. Pode observar-se que a morfologia das células 

tratadas com as soluções de subprodutos não apresentam diferenças quando comparadas com as 

células tratadas com CP. As células tratadas com o controle positivo apresentaram a morfologia 

esférica mostrando assim que estão mortas. 

 

Figura 5.9 Gráfico de ensaio MTT do CP não tratado e após 30 min de testes de degradação 

mostrando a porcentagem de viabilidade celular das células HepG2 de após exposição a 

concentrações [1,0 mg L-1] das amostras. 

 

Figura 5.10 Morfologias celulares antes e após o tratamento: a) antes do tratamento; B) após 

exposição aos subprodutos de ozonização; C) após exposição aos subprodutos de cloração e d) 

após exposição ao controle positivo  
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 A porcentagem de viabilidade celular de todas as amostras foram as mesmas que a das 

células do controle negativo. Isto mostra que não houve diminuição da viabilidade celular após a 

sua exposição ao CP ou seus subprodutos de degradação. Considerando uma redução de 30% na 

viabilidade celular como efeito citotóxico (Žegura et al., 2009), pode-se observar que nenhuma 

das amostras testadas na maior concentração mostrou toxicidade para as células HepG2. 

Infelizmente não foram encontradas na literatura, para comparação, referências aos efeitos de 

toxicidade do CP ou dos seus subprodutos. 

5.4 Conclusões 

 A cloração e a ozonização foram eficientes na promoção da degradação do captopril em 

solução aquosa, mas não na sua mineralização. Os subprodutos persistentes formados sob estas 

condições foram caracterizados pela aplicação de HPLC/HRMS. Os resultados das análises 

HPLC/HRMS permitiram a detecção e caracterização dos 10 subprodutos, todos eles persistentes 

mesmo após um tempo de exposição de 30 min. Com base nestes resultados, pode ser propostas 

rotas da ozonização e cloração do CP, que inclui a sua oxidação sucessiva no meio aquoso. Pode-

se também concluir que as amostras após os experimentos de degradação não foram citotóxicas 

para células HepG2 no ensaio de MTT. Deste modo, estas conclusões sublinham o fato de que as 

análises de toxicidade das amostras tratadas e a identificação de possíveis subprodutos são 

essenciais em qualquer investigação que tenha como foco o tratamento da água. Futuros trabalhos 

precisam ser realizados para otimizar as condições oxidativas numa tentativa de aumentar o grau 

de mineralização e evitar a acumulação de subprodutos na água tratada. 
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Capítulo 6- Caracterização dos subprodutos de Cloração do 

Enalapril e Ranitidina, por Cromatografia Líquida/ Espectrometria 

de Massa de Alta Resolução e Avaliação da Toxicidade 
 

6.1 Degradação E Mineralização Do Enalapril E Ranitidina 

 

 A cloração utilizando NaOCl promoveu a remoção de ENA e RAN com eficiências 

elevadas, e ambos foram completamente degradados após 5 minutos de reação. Apesar dessas 

taxas de degradação impressionantes, os dados do TOC (Figura 6.1) revelaram que ENA e RAN 

não foram mineralizados em uma extensão similar, mesmo após um tempo de tratamento de 30 

min. Além disso, as taxas de mineralização derivadas da cloração de ambos os fármacos foram 

insignificantes, estimadas em apenas 3%. Estes achados indicam que a adição de cloro alterou as 

moléculas ENA e RAN originais para produzir subprodutos recalcitrantes que não foram 

completamente degradados nas condições oxidativas empregadas. 

Figura 6.1 Teor de carbono orgânico total (% TOC) em função dos tempos de reação de 

cloração do ENA e RAN. 

 

 

 Podem ocorrer três tipos de reações entre o NaOCl e um determinado composto orgânico, 

dependendo da sua estrutura: oxidação; adição de cloro às ligações insaturadas;  substituição 

eletrofílica de cloro em sítios nucleofílicos (Deborde, Marie e Von Gunten, Urs, 2008; Acero, 
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Juan L. et al., 2010; Armbruster et al., 2015). As reações de substituição eletrofílicas são 

particularmente comuns com o cloro, onde o cloro substitui um átomo de hidrogênio no anel 

aromático ativado. A reação com aminas para formar cloraminas também é comum, juntamente 

com reações de oxidação que não formam produtos halogenados .(Deborde, Marie e Von Gunten, 

Urs, 2008; Postigo e Richardson, 2014). Tanto para ENA como para RAN, pode ser observada a 

ocorrência de subprodutos clorados nas amostras tratadas com NaOCl (Figura 6.2 ). 

6.2 Identificação dos subprodutos do ENA e RAN 

 As alíquotas coletadas durante os experimentos de degradação foram primeiramente 

analisadas por ESI/HRMS. Os espectros de massas representando os tempos 0 e 30 min das 

alíquotas coletadas da cloração é apresentado na Figura 6.2. A observação de ions adicionais que 

foram detectados nos espectros de massas e cromatogramas de ions extraídos (Figura 6.3) das 

alíquotas da reação estão relacionados com a formação de subprodutos ao longo da reação. Os 

fármacos ENA e RAN reagiram prontamente com hipoclorito em meio aquoso, de modo que 

após 5 min de cloração, ambos os fármacos foram completamente transformados em seus 

principais subprodutos. 
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Figura 6.2 Espectro de massa de alta resolução (HRMS) registado para alíquotas (0 e 30 min) da 

cloração de: a) enalapril e b) ranitidina 

 

 

 A reação do ENA com NaOCl conduz à substituição de um átomo de hidrogênio do anel 

aromático por um átomo de cloro, formando assim o ENA monoclorado (Figura 3a). Tem sido 

relatado na literatura que alguns fármacos contendo anel aromático reagem com hipoclorito de 

sódio via substituição eletrofílica. Um exemplo é o regulador lipídico gemfibrozil que reage com 
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cloro via substituição eletrofílica para produzir derivados clorados (isto é, 4-cloro-gemfibrozil e 

4, 6-diclorogemfibrozil) (Bedner, M. e Maccrehan, W. A., 2006). Esta informação corrobora os 

dados obtidos para enalapril. 

Por sua vez, a cloração da ranitidina levou à acumulação de um subproduto, seguindo a 

formação de sulfóxido e a substituição de dois átomos de hidrogênio pelo cloro, um no grupo 

amina e outro no anel furano (Figura 3b) (Buth et al., 2007b). O antidepressivo, fluoxetina, que 

também contém um grupo amino na sua estrutura, reage rapidamente com cloro para produzir  N-

clorofluoxetina. Por sua vez, o anti-inflamatório diclofenaco reage com cloro para formar os 

seguintes produtos principais: cloro-diclofenaco. Estes subprodutos de degradação resultam de 

um ataque eletrofílico inicial de cloro no anel aromático ou grupo amina (Bedner, M. e 

Maccrehan, W. A., 2006; Postigo e Richardson, 2014; Quintão et al., 2016). Portanto, os dados 

obtidos para a ranitidina corroboram com os resultados relatados na literatura. 

 A cloração de ENA e RAN foi estudada em água ultrapura e os resultados obtidos 

utilizando a detecção por HPLC / HRMS são mostrados na Figura 6.3. O cromatograma mostrado 

na Figura 4a refere-se à solução ENA antes de qualquer contato com hipoclorito e após 30 min de 

contato. Por sua vez, o cromatograma mostrado na Figura 4b apresenta um RAN antes do 

contacto com hipoclorito e após cloração durante 30 min. A separação cromatográfica dos 

subprodutos nos seus adutos protonados e de sódio pode ser observada nos EIC selecionados. 

Para os quatro compostos, o tempo de retenção mudou imediatamente após a adição de cloro. O 

pico correspondente ao composto original foi completamente transformado para o novo pico 

quando foi adicionado um excesso de cloro livre. 
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Figura 6.3 Cromatograma de ions extraídos (EIC) utilizando uma janela de massa de ± 3,00 mDa 

do ENA e RAN e seus subprodutos. A) enalapril; B) subprodutos de cloração do enalapril; C) 

ranitidina e d) subprodutos de cloração da ranitidina. 
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Após uma meticulosa análise desses dados e da relação isotópica dos subprodutos (Figura 

6.4), foi possível propor as fórmulas moleculares para todos os subprodutos detectados nas 

amostras cloradas ENA e RAN, todas supostamente detectadas em suas formas protonadas, 

Como mostrado na Figura 6.5. 

 

Figura 6.4 Relação isótopica para os subprodutos do ENA e RAN. Teórico (vermelho) e 

experimental (azul). 
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Figura 6.5 Proposta de rota de degradação do (a) enalapril e (b) ranitidina em água após cloração. 

 

 

O mecanismo para a cloração de ENA (Figura 6.5 a) inicia  com o ataque do seu anel 

aromático pelo átomo de cloro positivamente polarizado do íon hipoclorito (OCl-), formando 

assim um carbocátion monoclorado. Este intermediário pode ser rearranjado através da 

eliminação de um átomo de hidrogênio para formar ENA monoclorada. Mecanismo de 

substituição semelhante de um átomo de hidrogênio por uma hidroxila no anel aromático do  

ENA foi descrito por Magureanu e co-autores. (Magureanu et al., 2013) 

A Figura 6.5 b mostra a formação do subproduto clorado de RAN que é tipicamente 

rápido e depende da basicidade da amina. Este subproduto é formado através da substituição de 

dois átomos de hidrogênio pelo cloro, um do grupo amina e outro do anel furano, com a formação 

do grupo sulfóxido. Vargas e co-autores relataram a formação de sulfóxido de oxidação 

simultânea de átomo S de ranitidina usando oxidação avançada eletroquímica. (Olvera-Vargas et 

al., 2014) Um estudo da oxidação da ranitidina utilizando-se Cl2 gasoso também mostra a 

formação de cloraminas semelhante as que foram formadas neste estudo.(Wang et al., 2015). 
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6.3 Ensaio de citotoxicidade (MTT) 

Há pouca informação toxicológica sobre subprodutos clorados dos produtos 

farmacêuticos (Bond et al., 2012). Particularmente os produtos de transformação ENA e RAN, 

portanto, a citotoxidade foi avaliada, por meio do ensaio MTT. A Figura 7 mostra os dados de 

viabilidade celular para a concentração não diluída (na concentração testada mais elevada, i.e., 1 

mg.L-1) dos  subprodutos de degradação do ENA e RAN. A viabilidade das células expostas a 

todas as soluções (brutas e tratadas) foi a mesma das células de controlo. Considerando uma 

redução de 30% na viabilidade celular como efeito citotóxico (Žegura et al., 2009), nenhuma das 

amostras diluídas testou a viabilidade celular diminuída. Estes resultados indicam que não houve 

diminuição na viabilidade celular após a sua exposição a ENA, RAN ou seus subprodutos de 

degradação. Portanto, pode-se deduzir que nenhuma das amostras testadas foi tóxica para as 

células HepG2. Observa-se também que a ENA ea RAN reduziram a viabilidade celular em uma 

porcentagem maior do que as amostras coletadas após o tratamento com cloro. Isto indica que os 

subprodutos clorados foram menos tóxicos do que os compostos precursores sob condições de 

ensaio de MTT. 



 

 

98 

 

Figura 6.6 Gráfico do ensaio MTT do ENA e RAN não tratados e após 30 min de testes de 

degradação mostrando porcentagem de viabilidade celular  das células HepG2 após exposição a 

concentrações [1,0 mg.L-1] das amostras. 

 

 

6.4 Conclusão 

 Enalapril e ranitidina são fármacos que demonstraram estar propensos a reagir com 

hipoclorito em meio aquoso. Após 5 min de cloração, ambos os fármacos foram completamente 

transformados em dois únicos produtos principais. A elucidação estrutural do HRMS apresentou 

subprodutos, os quais são formados através de uma rápida reação com o ácido hipocloroso no 

substrato original, bem como nos compostos intermediários subsequentes. Com base nestes 

resultados foi proposta uma via para a cloração de ENA e RAN, que compreende a sua oxidação 

sucessiva no meio aquoso. Pode também concluir-se que as amostras tratadas contendo ENA, 

RAN e os seus subprodutos de degradação não foram tóxicas para células HepG2 de acordo com 

o ensaio de MTT. 
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CAPÍTULO 7- CHARACTERISATION OF CAPTOPRIL 

PHOTOLYSIS AND PHOTOCATALYSIS BY-PRODUCTS IN 

WATER BY DIRECT INFUSION, ELECTROSPRAY 

IONISATION, HIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETRY 

AND THE ASSESSMENT OF THEIR TOXICITIES 
 

O estudo dos produtos de degradação do captopril após fotólise e fotocatálise foi realizado 

em conjunto com Freitas (2014) e com os resultados obtidos foi possível a obtenção do título de 

mestre pela mesma e a publicação de um artigo na revista International Journal of Environmental 

Analytical Chemistry por nosso grupo de pesquisa. Os resultados obtidos podem ser vistos a 

seguir e o artigo publicado encontra-se anexado a essa tese. 

 

7.1 Degradação do CP 

As alterações na concentração do CP durante fotocatálise, fotólise, hidrólise e adsorção 

são apresentadas na Figura 7.1, que mostra a proporção em % das áreas de pico integradas do CP 

(íon negativo m/z 216.0700), em função do seu tempo de reação. As áreas do CP foram 

determinadas por HPLC/HRMS diretamente a partir das alíquotas recolhidas em tempos variados 

(uma determinação para cada alíquota). A e A0 referem-se às áreas dos picos cromatográficos aos 

tempos de reacção t e 0, respectivamente. Um valor de 100% foi atribuído à concentração relativa 

máxima de CP. Durante os experimentos o pH permanceu entre 4,5 e 5,5. 



 

 

100 

 

Figura 7.1 Gráfico de monitoramento do captopril nos ensaios de hidrólise, 

adsorção/dessorção, fotólise e fotocatálise. 

 

 

Os resultados dos testes de hidrólise (na ausência de TiO2 e radiação UV-C) e adsorção 

(com TiO2 sem luz) indicam que não há diferenças significativas da concentração inicial e final 

de CP (após 120 min). A fotocatálise heterogênea (TiO2/UV-C) e a fotólise direta (UV-C) 

promoveram alto grau de degradação do CP, com eficiências de remoção estimadas de 99,9% e 

93,5%, respectivamente, após 120 min de exposição. É provável que as diferenças entre 

fotocatálise (TiO2/UV) e fotólise (UV) sejam mais pronunciadas quando se utiliza radiação de 

menor energia (por exemplo, UV-A ou luz solar). 

7.2 Mineralização CP 

Embora tenham sido observadas elevadas taxas de degradação do CP (mais de 93%) 

quando se utilizaram os sistemas TiO2 / UV-C e UV-C (Figura 7.1), os dados do TOC revelaram 

que o CP não foi mineralizado numa extensão semelhante, mesmo após tratamento do composto 

Por tanto tempo como 120 min. A taxa de mineralização do CP foi de apenas 9,1% nas condições 

testadas no sistema TiO2 / UV-C. Além disso, as taxas de mineralização obtidas com a fotólise 

direta (UV-C) foram quase três vezes menores (2,9%). Estes achados indicam que enquanto a 
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maior parte do CP original não foi mineralizadoe que subprodutos recalcitrantes foram gerados 

nestas condições oxidativas.  

 

7.3 Identificação de subprodutos do CP: proposta de rota de degradação 

 

As alíquotas colhidas durante as experiências de fotocatálise e fotólise foram analisadas 

por ESI/HRMS. Alguns exemplos dos espectros de massa registrados são mostrados na Figura 

7.2. Após uma análise meticulosa desses dados, foi possível propor a fórmula molecular para 

nove subprodutos de degradação da fotodegradação do CP detectados em sua forma desprotonada 

como mostrado na Tabela 7.1. Foi observado um erro máximo de 4,54 ppm entre as massas 

exatas teórica e experimental do CP e seus subprodutos propostos. Todos estes intermediários 

foram detectados nas alíquotas coletadas em ambos os processos fotocatalíticos (TiO2 / UV-C) e 

fotolíticos (UV-C), exceto o subproduto 4, que só foi formado durante a fotocatálise do CP. 
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Figura 7.2 Espectros ESI-MS no modo negativo obtido das alíquotas da degradação doCP 

pela fotocatálise 
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Tabela 7.1 Tabela de intermediários de degradação do captopril. 

Composto 
Fórmula 

Molecular 

Massa 

Molecular1 

(M-H)- 

Teórica 

(M-H)- 

Experimental 

Erro 

(ppm) 
DBE2 

CPT C9H15NO3S 217,0774 216,0700 216,0700 0 3 

1 C9H15NO6S 265,0621 264,0547 264,0535 0 3 

2 C9H13NO4 199,0845 198,0772 198,0771 -0,50 4 

3 C8H15NO6S 253,0621 252,0547 252,0552 1,98 2 

4 C8H15NO7S 269,0571 268,0496 268,0497 0,37 2 

5 C8H13NO5S 235,0516 234,0442 234,0449 2,99 3 

6 C8H13NO6S 251,0465 250,0391 250,0391 0 3 

7 C8H13NO7S 267,0414 266,0340 266,0321 -7,14 3 

8 C9H15NO7S 281,0571 280,0496 280,0496 0,36 3 

9 C9H13NO7S 279,0414 278,0340 278,0341 0,36 4 

10 C9H15NO8S 297,0520 296,0446 296,0441 -1,69 3 

11 C3H6O4S 137,9987 136,9914 136,9928 10,22 1 

1 massa molecular calculada pelo software LCMS-Solutions/ Accurate Mass Calculator 

2 Double Bond Equivalence (equivalencia de duplas ligações) 

 

Com base nestes resultados, bem como na reatividade conhecida do OH frente a 

moléculas orgânicas em meio aquoso e a razão isotópica (Figura 7.3), pode ser proposta uma rota 

de degradação para o CP durante a fotodegradação (Figura 7.4).  A Tabela 1 mostra que os 

tempos de retenção dos subprodutos formados são inferiores aos da CP. Isto mostra que todos os 

subprodutos formados são mais polares do que o composto original. Vale ressaltar que o 

intermediário 1 foi relatado anteriormente por Mahmoud e Kummerer (2012) que estudaram a 

fotodegradação e a biodegradação aeróbica de CP e seu dímero (disulfeto de captopril) em 

solução aquosa (Mahmoud e Kümmerer, 2012). 
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Figura 7.3 Relação isotópica para os subprodutos. Teórico (vermelho) e experimental 

(azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Possíveis rotas de transformação seguidos pelo captopril durante a fotodegradação. 
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A evolução, formação e degradação de cada intermediário (1 - 9) durante os processos de 

fotocatálise e fotólise, foram monitorados por HPLC / HRMS. As áreas dos subprodutos foram 

determinadas por HPLC/HRMS diretamente a partir das alíquotas recolhidas em tempos variados 

(uma determinação para cada alíquota). A e A0 referem-se às áreas dos picos cromatográficos aos 

tempos de reacção t e 0, respectivamente. Um valor de 100% foi atribuído à concentração relativa 

máxima de cada subproduto. Os resultados dos cromatogramas de íons extraídos foram 

analisados para construir os gráficos de acumulação temporal dos subprodutos para todos os 

processos de degradação avaliados (Figura 7.5). 

 

Figura 7.5 Gráficos do monitoramento dos subprodutos na fotocatálise e na fotólise. 
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Em ambos os processos, é possível observar o decaimento da área do CP contrapondo 

com a formação dos subprodutos no decorrer dos ensaios. Observa-se que o principal subproduto 

formado (1), é também o subproduto de maior concentração e o primeiro a ser formado, 

corroborando com a rota química de degradação proposta. Como foi discutido anteriormente, na 

fotocatálise, há uma maior degradação do CP, por meio desses gráficos, percebe-se que há 

também, uma menor concentração dos subprodutos, o que condiz com a maior taxa de 

mineralização que ocorreu na fotocatálise. 
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7.4 Testes de Ecotoxicidade Contra Artemia salina 

O teste de ecotoxicidade da Artemia Salina foi realizado para avaliar e predizer os efeitos 

tóxicos no meio aquático dos compostos que foram gerados a partir da fotólise e fotocatálise de 

CP em todos os momentos (0, 5, 10, 15, 30, 60 e 120 Minutos), com uma concentração inicial de 

10 mg.L-1. Em todas as amostras, o número de Artemia salina permaneceu o mesmo (10 por 

amostra), significando que tanto as amostras brutas (solução CP) como as tratadas (fotocatálise e 

fotólise) não foram tóxicas para os crustáceos. Isto indica que nem o CP nem os seus subprodutos 

de degradação causaram qualquer efeito adverso agudo à Artemia salina nas condições ensaiadas. 

7.5 Ensaio de citotoxicidade (MTT) 

Considerando uma redução de 30% na viabilidade celular como um efeito citotóxico 

positivo , pode-se observar que nenhuma das amostras testadas foi tóxica para as células HepG2 

(Figura 7.7). A Figura 7.6 mostra a placa do teste de MTT para o CP após a fotólise e 

fotocatálise.  
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Figura 7.6: Placa do teste de MTT para o CP após fotólise e fotocatálise. 

 

 

Figura 7.7: Resultados de MTT mostrando a viabilidade após fotólise e fotocatálise do 

CP. 

 

 

O gráfico da Figura 7.7 ilustra os resultados de MTT mostrando a viabilidade quando as 

células foram tratadas com amostras de soluções geradas após fotólise e fotocatálise do CP. Uma 

vez que nenhuma das concentrações testadas mostrou toxicidade, o gráfico contém os dados das 
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amostras na concentração mais elevada (1mg.L-1). Além disso, as células foram expostas ao 

DMSO, considerado como controle positivo. Isto mostra que não houve diminuição da 

viabilidade celular após a exposição celular ao CP ou seus subprodutos de degradação. 

7.6 Conclusões 

A degradação do captopril em meio aquoso por sistemas fotocatalíticos (TiO2/UV-C) e 

fotolíticos (UV-C) típicos foi aqui investigada. Verificou-se que ambos os sistemas levaram a 

uma degradação quase completa do CP após um tempo de reação de 120 min. No entanto, 

observou-se também um baixo grau de mineralização, sendo o processo fotocatalítico 

ligeiramente mais eficiente na promoção tanto da degradação como da mineralização da CP. Os 

resultados das análises de espectrometria de massa de alta resolução permitiram a detecção e 

caracterização de dez subprodutos, muitos deles persistentes mesmo após um tempo de exposição 

de até 120 min. Estes subprodutos foram propostos para serem formados através de um ataque 

rápido de radicais hidroxilo no substrato original, bem como nos compostos intermediários 

subsequentes. Com base na estratégia de elucidação de espectro de massa de alta resolução, pode 

ser proposta uma rota sem precedentes para a fotodegradação do CP, que compreende a sua 

oxidação sucessiva no meio aquoso. Os resultados também mostraram que CP e seus subprodutos 

de degradação não foram tóxicos para Artemia salina ou para células HepG2 (ensaio MTT).
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os resultados obtidos, tanto para os experimentos por cloração e ozonização, confirmaram 

a alta eficiência destes processos na remoção de fármacos em meio aquoso. As taxas de remoção 

variaram entre 60% e 100%, para todos os compostos estudados. Já a fotólise e fotocatálise 

apresentaram taxas de remoção de até 99% com exceção da metformina a qual não sofreu 

degradação através da fotólise direta onde a taxa máxima de remoção foi próxima a 9.2%.  

O fato de alguns fármacos apresentarem melhores taxas de eficiência na remoção por 

cloração e ozonização está diretamente ligado a presença de grupos funcionais específicos e 

também a presença de insturações nesses compostos.  Embora a fotólise direta, com a utilização 

de radiação UV-C, tenha apresentado altas eficiências de remoção para o captopril o mesmo não 

foi observado para a metformina. As maiores taxas de mineralização foram obtidas por 

ozonização e cloração. Mesmo nos sistemas com alto potencial oxidante, as taxas de 

mineralização foram inferiores a 20 %, obtida na degradação da MTF. Estes resultados indicaram 

que estes sistemas promovem alta eficiência na remoção dos fármacos em água através da 

conversão dos compostos alvos em subprodutos, persistentes após os tratamentos avaliados. 

A espectrometria de massas de alta resolução acoplada à cromatografia líquida 

(HPLC/HRMS) é uma importante ferramenta analítica para avaliação da efetividade dos métodos 

utilizados na degradação de fármacos em meio aquoso. A técnica HPLC/HRMS permitiu 

identificar diversos subprodutos de degradação para todos os compostos estudados, monitorar 

esses subprodutos durante o tempo de reação dos experimentos de degradação. Esses resultados 

foram fundamentais para avaliar os procedimentos de degradação utilizados, uma vez que apenas 

os resultados de remoção são insuficientes para garantir a segurança e efetividade de tais 

procedimentos.
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Due to its low cost, its capability for disinfection and oxidation, chlorination using gaseous chlorine or hypochlorite salts, has also 

been commonly applied in water treatment plants for oxidation and disinfection purposes. Little is known about the identity and 

toxicity of by-products resulting from the chlorination of pharmaceutical micropollutants, such as enalapril (ENA) and ranitidine 

(RAN). ENA and RAN chlorination by-products were characterized in this study by high-performance liquid chromatography coupled 

to high-resolution mass spectrometry (HPLC/HRMS) and their toxicity were assessed by MTT assay. Chlorination experiments with 

ENA and RAN solutions (10 mg L-1) indicate degradation efficiencies of 100% for both compounds after only 5 min of exposure to 

chlorine at concentration of 9.53 mg Cl2 L
-1. On the other hand mineralization rates were lower than 3%, thereby indicating there was 

accumulation of degradation by-products in all experiments. Mass spectrometric analysis revealed, at all times of reaction after the 

addition of hypochlorite, the presence of 1-(2-((4-(chlorophenyl)-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic 

acid (enalapril by-product) and N-chloro-N-(2-(((chloro-5-((dimeth ylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)sulfinyl)ethyl)-N-methyl-2-

nitroethene 1,1-diamine (ranitidine by-product). Despite the formation of oxidized chlorinated by-products in all chlorination assays, 

the treated solutions were nontoxic to HepG2 cells by the MTT assay. It has been observed that chlorination (10 mg L-1, 5 min) of 

ENA and RAN solutions exhibited high degradation efficiencies of the target compounds and low mineralization rates. Based on the 

mass spectrometry data, the routes for EN A and RAN successive oxidation by chlorine has been proposed.

Keywords: enalapril; ranitidine; high-resolution mass spectrometry; disinfection by-products; MTT assay .

INTRODUCTION

A variety of pharmaceutical compounds have been found in 

different environmental compartments.1 Such compounds are found 

into the environment due to their resulting incomplete metabolism in 

human or animal bodies, and their discharge in raw or partially treated 

sewage, as well as improper disposal of pharmaceutical industry 

effluents or solid waste leachates. The presence of pharmaceuticals 

in water bodies raises concerns on environmental quality and human 

health.2 The presence of certain pharmaceuticals in drinking water 

also indicates that conventional water treatment is not completely 

adequate to remove them.2,3

Pharmaceutical compounds can be found in low concentrations 

in surface waters, however their effects on aquatic ecosystems 

are already acknowledged.4-6 On the other hand, the effects of 

pharmaceuticals on human health are still controversial and mainly 

dependent on their therapeutical classes. Special concern is devoted 

to antibiotics due to their ability to induce bacterial resistance. 

Nevertheless, the influence of chronic exposure to complex mixtures 

of low concentrations of pharmaceuticals and its disinfection by-

products is unpredictable, since there might be synergist effects that 

are not easily taken into account. 7,8 

Among the pharmaceutical groups, anti-hypertensive drugs have 

also received special attention due to their wide application in human 

therapy. Enalapril (ENA) is used in the treatment of hypertension 

and some types of chronic heart failure. Recent reports by the World 

Health Organization (WHO) state that high blood pressure is the 

primary or secondary cause of 50% of all cardiovascular diseases 

worldwide, thereby evidencing a high consumption of hypertensive 

drugs. Enalapril was found at 35 ng L-1 in the influent and 0.85 ng L-1 

in the effluent of a sewage treatment plant (STP) in Ne vada, USA.9

Ranitidine (RAN) is a histamine antagonist H2-receptor. This 

compound has been classified as a drug of high environmental concern 

because it occurs in a variety of aquatic environments. For example, 

a median value of 288.2 ng L-1 was measured in the effluents of 

several STPs in Italy.10

Due to its low cost, good disinfection and oxidation capacity, 

chlorine (Cl2), usually dosed in the forms of gaseous chlorine or 

hypochlorite (OCl-) solutions, has been commonly applied in water 

treatment plants. Chlorine can be used to induce a primary disinfection 

at the beginning of the treatment (pre-oxidation), and/or to maintain a 

residual chlorine in the distribution system (post-treatment). Despite 

its advantages, chlorine can lead to the formation of halogenated 

organic compounds, mainly from natural organic matter, some of 

which exhibit the potentially carcinogenic activity,11 and little is 

known about the formation and toxicity of disinfection byproducts 

from chlorination of w ater containing pharmaceutical compounds.

ENA and RAN are generally well tolerated, however cases 

of acute hepatotoxicity in patients treated with these drugs are 

reported.12-15 A study undertaken ,with the crustacean test species 

Thamnocephalus platyurus, to determine the effect levels of 28 

selected pharmaceuticals indicates that enalapril has low toxicity up 

to the concentration of 200 mg L-1.16 The literature reported the half 

maximal effective concentration (EC50) of 374 mg L-1 and EC50 of 

650 mg L-1 of RAN for P. putida and Daphnia magna respectively.17

The MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) tetrazolium reduction assay is a sensitive, quantitative, and 

reliable colorimetric assay that measures viability of cells.18,19 Human 

hepatoma HepG2 cells have been intensively used for MTT assay for 

toxicity and genotoxicity e valuation of pure compounds 

 The present study aims to investigate ENA and RAN degradation, 
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in aqueous medium, induced by chlorination using sodium 

hypochlorite (NaOCl). The concentration of ENA and RAN used 

in this study was 10 mg L-1. The by-products formed under these 

oxidative conditions were identified by structural elucidation applying 

high-performance liquid chromatography coupled to high-resolution 

mass spectrometry (HPLC/HRMS). The cytotoxicities of the ENA 

and RAN by-products were evaluated with HepG2 cells MTT assay.

EXPERIMENTS

Chemicals

Enalapril and ranitidine were purchased from Sigma Aldrich 

(Munich, Germany). Their structures, chemical formula and exact 

molecular mass are shown in Figure 1. Solvents for analytical 

determinations were acetonitrile (HPLC grade, JT Baker) and 

ultrapure water Milli-Q system (Milford, MA, USA). Standard 

solution of sodium hypochlorite at 10% w/v was provided by SEMAE 

(Municipal Water and Sewage Service) in Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brazil.

Chlorination experiments

Chlorination of pharmaceuticals was performed on 20 mL amber 

bottles that were maintained in the dark. The stock solutions (100 

mg L-1) of ENA and RAN were prepared separately using ultrapure 

water (Milli-Q) and then 2 mL of this solution was added to amber 

bottles so that a final concentration of 10 mg L-1 was obtained. This 

concentration is much higher than those typically found for ENA and 

RNA in the environment. However, the concentration of 10 mg L-1 was 

chosen to facilitate the subsequent analysis, eliminating the steps of 

extraction and pre-concentration of the samples, thereby minimizing 

errors related to sample preparation. The solutions were stirred for 10 

minutes before the degradation tests, which were performed at room 

temperature (from 22 to 23 °C). 2 mL of sodium hypochlorite stock 

solution (100 mg L-1) was then added to the flasks to achieve a final 

concentration of 10 mg L-1. After the desired contact time (0, 5, 10, 

15 and 30 minutes), samples were collected and sodium thiosulfate 

(2 mL at 100 mg L-1) was added to neutralize the remaining sodium 

hypochlorite and to stop the chlorination reactions. The chlorination 

was accomplished over a period of 30 minutes and all samples were 

collected and stored in amber glass bottles.

The aliquots collected from the chlorination tests were also 

maintained under identical conditions (stored at 4 °C) until the 

moment of Total Organic Carbon (TOC) and mass spectrometry 

analyses. 

TOC Analyses

TOC analyses were carried out using a TOC analyzer (Shimadzu, 

model TOC-L, Kyoto, Japan) which employs the 680 °C combustion 

catalytic oxidation method and NDIR detection, thereby providings 

an wide range of concentration (up to 30,000 µg L-1) with a limit of 

detection estimated as 4 µg TOC L-1.20,21

Direct infusion high resolution mass spectr ometry

The direct infusion analyses were carried out in a high resolution 

mass spectrometer (IT-TOF; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan), 

hybrid ion trap and time of flight, equipped with an electrospray 

ionization source operating in positive mode (+4.5 kV). The interface 

and CDL (curved dessolvation line) were operated at constant 

temperature (200 °C). The nebulizer and drying gas (N2) at a constant 

flow rate of 1.5 L min-1 and 15 L min-1, respectively. An accurate 

mass-to-charge (m/z) range of 100-600 was recorded after the samples 

were directly introduced into the ESI source by injecting 15 µL at a 

flow rate of 0.2 mL min-1 of acetonitrile with 0.1% of formic acid.21

Liquid chromatography coupled to mass spectr ometry

The evolution, formation and degradation of each by-product 

during the chlorination processes, was monitored by high performance 

liquid chromatography coupled to a hybrid mass spectrometry system. 

The liquid phase chromatograph was equipped with a binary pump 

(Nexera LC-30AD; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) and the 

autosampler (SIL 30AC; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) was 

interfaced to a hybrid ion trap and time of flight mass spectrometer 

(IT-TOF; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) duly equipped with 

an electrospray ionization source operating in positive mode (+4.5 

kV). The LC separations were performed using a Nucleosil® 100-5 

CN column (250 mm x 4.6 mm x 5 µm particle diameter) under a 

flow rate of 1.0 mL.min-1. The mobile phase used was water (A) and 

acetonitrile (B), both containing 0.1% formic acid. A gradient was 

used so that the percentage of organic solvente (B) was changed 

linearly as follows: 0 min, 30%; 16 min, 90%; 22 min, 30%; 27 

min, 30%. The separations were completed within 27 min. The 

column eluent was split, so that the flow became 0.2 mL min-1 prior 

to entering the electrospray capillary at the mass spectrometer. The 

interface and CDL (curved dessolvation line) were operated at a 

constant temperature of 200 °C. The nebulizer and drying gas (N2) 

at a constant flow rate of 1.5 L min-1 and 15 L min-1, respectively. 

The accurate mass-to-charge (m/z) range of 100-600 w as recorded.

Cytotoxicity assay (MTT) 

MTT assay is widely used for assessment of cytotoxicity, cell 

viability, and proliferation studies in cell biology. MTT gives a 

yellowish aqueous solution which, on reduction by dehydrogenases 

and reducing agents present in metabolically active cells, yields a 

water insoluble violet-blue formazan. The lipid soluble formazan 

product may be extracted with organic solvents and estimated by 

absorption spectrophotometry. It is currently widely thought that 

the amount of MTT formazan is directly proportional to the number 

of living cells.22,23

The cytotoxicity of ENA and RAN and its transformation 

products were determined with 3-(4,5- dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay according to Zegura 

et al.19 and Mosmann.23 HepG2 cell monolayers were trypsinized, 

washed with culture medium, plated in 96-well flat-bottomed plates 

(4 × 104 cells per well) and incubated in a humidified atmosphere 

with 5% CO2 at 37 ºC. After 24h incubation, serial dilutions of the 

ENA and RAN samples (0.01, 0.25, 0.50, 0.75 and 1.00 mg L-1) 

made in phosphate buffered saline (PBS) were added to appropriate 

wells, and the plates properly incubated for additional 20 h. After 

Figure 1. Chemical structures, chemical formula and exact mass of enalapril 

and ranitidine respectively
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this time, the supernatants were removed from the wells, and MTT 

(28 µl of a 5 mg mL-1 solution in PBS) was added to each well; the 

plates were incubated for 90 min at 37 ºC; then DMSO (130 µL) was 

added to each well to dissolve the formazan crystals. After shaking 

the plates to ensure complete dissolution of formazan, the optical 

density was determined at 490 nm in a multiwell spectrophotometer 

(Spectra max340PC - Molecular Devices). Cell survival (viability) 

was determined by comparing the absorbance of the wells containing 

the cells treated with MTF solutions (treated and untreated) with 

the cells exposed to a negative control (culture media with cells). A 

positive control was run in parallel by using pure DMSO. An initial 

solution of sodium hypochlorite 1 mg L-1 was neutralized by sodium 

thiosulfate and used as blank. A 30% reduction in the viability of a 

given sample was considered as a positive cytotoxic response.19,23 

These experiments were also performed in triplicate.

RESULTS AND DISCUSSION

Degradation and mineralization

The chlorination using NaOCl promoted the removal of ENA 

and RAN with high efficiencies, and both were completely degraded 

after 5 minutes of reaction. In spite of these impressive degradation 

rates, the TOC data (Figure 2) revealed that ENA and RAN were not 

mineralized to a similar extent, even after a treatment time as long as 

30 min. Moreover, the mineralization rates derived from chlorination 

of both pharmaceuticals were negligible, estimated in only 3%. These 

findings indicate that chlorine addition changed the original ENA and 

RAN molecules to produce recalcitrant by-products which could not 

be completely degraded under the oxidati ve conditions employed.

Three types of reactions can occur between NaOCl and a given 

organic compound depending on its structure: oxidation; addition 

of chlorine to unsaturated bonds; and electrophilic substitution of 

chlorine at nucleophilic sites.11,24,25 Electrophilic substitution reactions 

are particularly common with chlorine, where chlorine, replaces a 

hydrogen atom on activated aromatic ring. Reaction with amines to 

form chloramines is also common, along with oxidation reactions 

that do not form halogenated products.25,26 For both ENA and RAN, 

It can be observed the occurrence of chlorinated by-products in the 

samples treated with NaOCl (Figure 3).

Identification of ENA and RAN by-products

The aliquots collected during the degradation experiments were 

first analyzed by direct infusion HRMS. A representative mass 

spectra determined from the aliquots collected from the chlorination 

is displayed in Figure 3. The observation of additional ions that were 

detected in the mass spectra and extracted-ion chromatograms (Figure 

4) of the reaction aliquots is most likely related to the formation of 

by-products over the course of the reaction. The basic drugs ENA 

and RAN readily reacted with hypochlorite in pure water so that 

after 5 min of chlorination, both pharmaceuticals were completely 

transformed into their major products.

The reaction of ENA with NaOCl leads to substitution of one 

hydrogen atom of the aromatic ring by a chlorine atom, thereby 

forming a monochlorinated ENA (Figure 3a). It has been reported in 

the literature that some pharmaceuticals containing aromatic ring react 

with sodium hypochlorite via electrophilic substitution. One example 

is given for the lipid-regulator gemfibrozil which react with chlorine 

via electrophilic substitution to produce chlorinated derivatives (i.e. 4 

-chloro-gemfibrozil and 4 ,6 -dichlorogemfibrozil). 27 This information 

corroborates the data obtained for enalapril.

On its turn, chlorination of ranitidine led to the accumulation of 

one by-product, following the formation of sulfoxide and substitution 

of two hydrogen atoms by chlorine, one in the amine group and the 

other in the furan ring (Figure 3b).28 The antidepressant, fluoxetine, 

which also contains an amino group in its structure, can react rapidly 

with chlorine to produce N-chlorofluoxetine. On its turn, the anti-

inflammatory diclofenac reacts with chlorine to form the following 

major products: chloro-diclofenac. These degradation by-products 

result from an initial electrophilic attack of chlorine on the aromatic 

ring or amine group.21,26,27 Therefore the data obtained for ranitidine, 

corroborate with the results reported in the literature.

The chlorination of ENA and RAN was studied in ultrapure 

water, and the results obtained using HPLC/HRMS detection are 

shown in Figure 4. The chromatogram shown in Figure 4a refers to 

ENA solution before any contact with hypochlorite and after 30 min 

of contact. In its turn, the chromatogram shown in Figure 4b presents 

a RAN before contact with hypochlorite and after chlorination for 

30 min. The chromatographic separation of by-products in their 

protonated and sodium adducts can be seen in the selected ion 

chromatograms. For all four compounds, the retention time shifted 

immediately after chlorine addition. The peak corresponding to the 

parent compound was completely transformed to the new peak when 

an excess of free chlorine w as added.

After a meticulous analysis of these data, and isotopic ratio of 

by-products (Figure 5), it was possible to propose the molecular 

formulae for all by-products detected in the ENA and RAN 

chlorinated samples, all allegedly detected in their protonated forms, 

as shown in Figure 6. 

The mechanism for ENA chlorination (Figure 6a) is proposed 

to start with the attack of its aromatic ring by the positively 

polarized chlorine atom of hypochlorite ion (OCl -), thereby 

forming a monochlorinated carbocation. This intermediate may be 

rearranged through the elimination of one hydrogen atom to form 

monochlorinated-ENA. Similar substitution mechanism of a hydrogen 

atom by hydroxyl at the ENA aromatic ring by plasma destruction 

was described by Magureanu and co-authors. 29

Figure 6b shows the formation of the chlorinated by-product of 

RAN which is typically rapid and depends on the amine basicity. 

This by-product was formed through the substitution of two hydrogen 

atoms by chlorine, one of amine group and the other from the furan 

ring, with the formation of sulfoxide group. Vargas and co-authors 

realated the formation of sulfoxide from simultaneous oxidation of 

S atom of ranitidine using electrochemical advanced oxidation.30 A 

study of the oxidation of ranitidine in which 6.7 mg L-1 Cl2 gaseous 

also shows the formation of chloramines similar to that formed in 

this study.31

Figure 2. Total organic carbon content (%TOC) as a function of reaction times 

for chlorination of ENA and RAN solutions. (Reaction conditions : Chlorine 

concentration: 9.53 mg Cl2 L
-1; RAN and ENA initial concentrations: 10 mg L-1)
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Citotoxicity assay (MTT)

There is little toxicological information on pharmaceuticals 

chlorinated by-products. 32 Especially the ENA and RAN 

transformation products, therefore their cititoxity were evaluated, by 

means of MTT assay. This assay uses MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-

2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) which is a water soluble 

tetrazolium salt, that is converted to an insoluble purple formazan by 

cleavage of the tetrazolium ring by succinate dehydrogenase present 

within the mitochondria. The formazan produced is impermeable to 

the cell membranes and therefore it accumulates in healthy cells. 

Figure 7 shows cell viability data for undiluted (at the highest tested 

concentration, i.e., 1 mg L-1) of ENA and RAN toxicity experiments. 

It shows the viability when the cells were treated with samples 

generated during chlorination of these pharmaceuticals solutions. 

Viability of cells exposed to all solutions (raw and treated) was the 

same as that of control cells. It has to be noted that in order to avoid 

overestimation or underestimation of the toxicity of a substance, 

incubations with various concentrations were required to be able to 

accurately determine the cytotoxicity. Considering a 30% reduction 

in cell viability as cytotoxic effect,19 none of the diluted samples 

tested decreased cell viability. These results indicates that there was 

no decrease in cell viability after their exposition to ENA, RAN or 

their degradation by-products. Therefore, one can deduce that none 

Figure 3. High resolution mass spectr a (HRMS) of (a) enalapril and (b) r anitidine obtained with ESI + recorded for aliquots (0 and 30 min) of chlorination
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of the samples tested was toxic to HepG2 cells. It is also observed 

that the ENA and RAN reduced cell viability in a higher percentage 

than the samples collected after the chlorine treatment. This indicates 

that the chlorinated by-products were less toxic than the precursor 

compounds under the MTT assay used conditions.

CONCLUSION

Enalapril and ranitidine are pharmaceuticals that have shown to 

be prone to react with hypochlorite in water matrix. After 5 min of 

chlorination, both pharmaceuticals were completely changed into 

single 2 major products. The HRMS structural elucidation presented 

by-products, which are formed via a prompt reaction with hypoclorous 

acid on the original substrate as well as on the subsequent intermediate 

Figure 4. Extracted-ion chromatogram (EIC) using a mass window of ± 3.00 mDa from a) enalapril ; b) by-products of enalapril chlorination ; c) ranitidine 

and d) by-products of ranitidine chlorination

compounds. Based on these results a route for the chlorination of ENA 

and RAN, which comprised of its successive oxidation in the aqueous 

medium, has been proposed. It can also be concluded that the treated 

samples containing ENA, RAN and its degradation by-products were 

not cytotoxic to HepG2 cells as per the MTT assay .

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors wish to thank the Minas Gerais State Science 

Foundation (FAPEMIG) – process APQ-00918-13; the Brazilian 

National Research Council (CNPq) – process 473893-2013-1; 

Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel 

(CAPES) and Federal University Of Ouro Preto (UFOP) for their 

financial support and the granting of research fello wships. 

 



 

 

135 

 

Quintão et al .6 Quim. Nova

Figure 5. Theoretical (red) and experimental (blue) isotope r atio for the by-products (a) ENA by-product and (b) RAN by-product

Figure 6. Proposed route for the degradation of (a) enalapril and (b) ranitidine 

in water with sodium hypochlorite

Figure 7. Results of MTT assay of ENA and RAN solutions before (untre-

ated) and after exposure (30 min) with chlorine showing the % of HepG2 

cells viability
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Abstract 

The article evaluated the degradation of the captopril in aqueous solution after 

ozonation and chlorination. The process was continuously monitored focus-

ing on the identification, mass spectrometry and elucidation of its by-pro- 

ducts by applying direct infusion and high performance liquid chromatogra-

phy, electrospray ionization high resolution mass spectrometry, in the nega-

tive ion mode. The cytotoxicity of its by-products solutions were evaluated 

with 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 

assay. It was observed through that after 30 min of ozonation and chlorina-

tion, there was complete oxidation of captopril, i.e., 100% removal efficiency. 

At these conditions, the rate of mineralization, by total organic carbon, was 

only 7.63% for ozonation and 6.40% for chlorination, evidencing the forma-

tion of degradation by-products. Ten captopril by-products were identified 

and their respective chemical structures elucidations are proposed. The treated 

samples and their by-products were nontoxic to HepG2 cells by MTT assay. 

 

Keywords 

Chlorination, Ozonation, Captopril, High-Resolution Mass Spectrometry, 
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1. Introduction 

The pharmaceutically active compounds are an essential part of modern human 

and veterinary medicine. The uncontrolled use of these compounds through 

anthropogenic sources causes their accelerated introduction into the environ-
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ment and can be a potential risk for aquatic and terrestrial organisms [1]. The 

molecules are absorbed, distributed, metabolized, and excreted at their un-

changed form and as metabolites [2]. Often they are excreted slightly trans-

formed only or even unchanged, mostly conjugated to polar molecules [3] [4]. 

However, several studies have revealed that they are not quantitatively removed 

in conventional wastewater treatment processes. Due to their persistence in 

these secondary effluents, as well as in surface waters, and since these aquatic 

streams could be latter used as drinking water sources, they constitute a poten-

tial risk to human health [5]. 

Chlorine is the most commonly used oxidizer in water treatment plants 

around the world. Its wide use is justified by its disinfectant action besides being 

a strong oxidant. In addition to these factors, the chlorination process has low 

cost and frees residual chlorine in distribution networks, ensuring water quality 

until its consumption [6]. Chlorination can occur at one or two points in the 

water treatment plant, early in the process, conducting a pre-oxidation of or-

ganic matter and/or in the end as a disinfectant [7]. Chlorine is able to react 

quickly with pharmaceutically active compounds, which are toxic compounds 

and exhibit carcinogenic activity on animals and humans [6]. 

Ozone (O3) is a very powerful oxidizing agent which is commonly used in 

water treatment, particularly in continental Europe. Due to its high oxidation 

potential, ozone is widely used in drinking water treatment for disinfection, col-

or removal, taste and odor control, decrease of disinfection by-products forma-

tion, biodegradability increase, and also for effective degradation of many or-

ganic contaminants [8] [9] [10]. The oxidation of organic compounds during 

ozonation can occur via ozone or hydroxyl radicals or a combination of both. 

Ozone is an electrophile with high selectivity to oxidize organic micropollutants. 

Ozone reacts mainly with double bonds, activated aromatic systems, and non- 

protonated amines [11]. Product formation from the ozonation of organic mi-

cropollutants has only been established for a few compounds [12]. 

Captopril (CP; 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-l-proline), as shown 

in Figure 1, is an angiotensin converting enzyme inhibitor (iACE). It is used in 

the management of hypertension, in heart failure, after myocardial infarction, 

and in diabetic nephropathy [13]. It is largely excreted in the urine, 40% - 50% as 

unchanged drug, the rest as disulfide and other metabolites [14] [15]. 

Pharmaceuticals have been developed to produce a biological effect, so their 

residues, metabolites, and degradation products released in the environment can 

cause different ecotoxicological effects that are difficult to predict, especially in 

complex matrices [16]. The MTT assay is a sensitive, quantitative, and reliable 

colorimetric assay that measures viability of cells. Here the MTT assay was used, 

with HepG2 cells, to determine the cytotoxicity of the chlorination and ozona-

tion by-products solutions. 

The main objectives of this work are 1) identify the wa ter soluble transforma-

tion products of captopril generated from the chlorination and ozonation in ul-

trapure water 2) propose a degradation route of captopril during chlorination 

 



 

 

148 

 

F. J. O. Quintão et al. 

 

266 

and ozonation process and evaluate their toxicity against HepG2 cells. In this 

experiments, the structure elucidation of the transformation products was per-

formed using High Performance Liquid Chromatography coupled to High Res-

olution Mass Spectrometry (HPLC/HRMS) system via an electrospray ionization 

interface (ESI). The by-products solutions were submitted to MTT assay, with 

HepG2 cells, to determine their cytotoxicity. 

2. Experiments 

2.1. Chemicals 

Captopril (C9H15NO3S, nominal mass 217.2867), chemical structure of which is 

shown in Figure 1, was purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Solvents for analytical determinations were acetonitrile (HPLC grade, JT Baker) 

and ultrapure water. Ultrapure water, from a Millipore Milli-Q system (Milford, 

MA, USA), was employed to prepare all the solutions.  

Standard solution of sodium hypochlorite at 10% w/v was provided by SEM- 

AE (Municipal Water and Sewage Service) in Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil. 

Ozone gas was generated using an ozone generator of electrical discharge with 

production capacity of 3 g O3/h (Ozone Generator, model O & L3.0RM, Ozone 

& Life Industry, São José dos Campos-SP, Brazil) from oxygen feed gas (oxygen 

purity 99.99%). 

2.2. Ozonation Experiments 

Aqueous solutions of ozone were prepared by continuously bubbling ozone gas 

into Milli-Q ultrapure water through bottled gas scrubber for no less than 10 

minutes at room temperature (20˚C - 23˚C). The quantification of ozone oc-

curred by direct spectrophotometric measurement at 260 nm (CO3 (mg·L−1) = 

14.59 × Absorbance [17]. The ozonation experiments were performed in bench 

scale with amber bottles of 20 mL capacity. Initially a volume of the CP solutions 

were added into the flask to a final concentration of 10 mg·L−1 [18]. After prepa-

ration of the ozone solution, it was added to the bottles a volume of solution 

which contained the final concentration of ozone (8 mg·L−1). Each bottle used 

had a contact time of 0, 5, 10, 15 and 30 minutes.  

 

 

Figure 1. Chemical structure of captopril. 
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2.3. Chlorination Experiments 

The chlorination experiments were performed in bench scale with amber bottles 

of 20 mL capacity. The stock CP solution (100 mg·L−1) was prepared separately 

using ultrapure water (Milli-Q) and 2 mL of this solution were added into the 

amber bottles (final concentrations of 10 mg·L−1 of CP). The solutions were 

stirred for 10 minutes before the degradation tests. All tests were performed at 

room temperature, which varied between 22˚C and 23˚C. In the chemical oxida-

tion reaction system it was collected the first sample (time 0) and subsequently 

an amount of sodium hypochlorite was added to achieve a final concentration of 

10 mg·L−1. After specific contact time, sodium thiosulfate (Na2S2O3) 10 mg·L−1 

were added to quench the residual hypochlorite and stop the reactions. The 

chlorination was accomplished over a period of 30 minutes. Samples were col-

lected in amber glass bottles at the times of 0, 5, 10, 15 and 30 minutes. 

The aliquots collected from the chlorination and ozonation tests were also 

maintained under identical conditions until the Total Organic Carbon (TOC) 

and mass spectrometry analyses. Although the CP concentration of 10 mg·L−1 

used in this study was much higher than those typically found in the environ-

ment, it was chosen to facilitate the subsequent mass spectrometry analysis, eli-

minating the steps of extraction and pre-concentration of the samples, thereby 

minimizing errors related to sample preparation.  

2.4. TOC Analyses 

The analysis of total organic carbon (TOC) was based on the determination of 

CO2 produced through the oxidation of organic matter in the samples, and was 

carried out on a TOC analyzer (Shimadzu, model TOC-L, Kyoto, Japan). The 

TOC content of each collected aliquot was obtained by the indirect method 

which corresponds to the difference between the total carbon and inorganic 

carbon values. The TOC-L equipment employs a combustion (680˚C) catalytic 

oxidation method with Non Dispersive Infra Red (NDIR) detection which allows 

the TOC analysis in a wide range (4 µg/L to 30,000 µg/L) with a low limit of de-

tection (4 µg/L) [19]. 

2.5. Direct Infusion High Resolution Mass Spectrometry 

The direct infusion analyses were carried out in a high resolution mass spectro-

meter (IT-TOF; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan), a hybrid ion trap and 

time of flight, equipped with an electrospray (ESI) ionization source operating in 

negative mode (−3.5 kV). The samples were directly introduced into the ESI 

source via the HPLC autosampler (SIL 30AC; Shimadzu Corporation, Kyoto, 

Japan). The mass spectrometer parameters are presented in Table 1 [19] [20]. 

2.6. Liquid Chromatography Coupled to Mass Spectrometry 

The evolution, formation, and degradation of each by-product during the pho-

todegradation and photolysis processes were monitored by high performance 

liquid chromatography coupled to the hybrid mass spectrometry system. The 
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liquid phase chromatograph was equipped with a binary pump (Nexera LC- 

30AD; Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) and an autosampler (SIL 30AC; 

Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). The mass spectrometer parameters were 

the same as described above. The samples were introduced into the ESI source 

by injecting 8 µL of sample via the HPLC autosampler. For separation, it used a 

Nucleosil® 100-5 CN column (250 mm × 4.6 mm × 5 µm particle diameter); and 

as mobile phases, it used water (A) and acetonitrile (B), both contained 0.1% 

formic acid, at a flow rate of 1 mL·min−1. The mobile phase was split so that the 

flow became 0.2 mL·min−1 prior entering the electrospray capillary at the mass 

spectrometer. The gradient elution program used in separation of CP by-prod- 

ucts are presented in Table 2 [20] [21] [22]. 

2.7. Cytotoxicity Assay (MTT) 

The assay is based on the capacity of mitochondrial dehydrogenase enzymes in 

living cells to convert the yellow water-soluble substrate 3-(4, 5-dimethylthiazol- 

2-y1)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) into a dark blue formazan 

product that is insoluble in water [23] [24]. Viable cells are able to reduce the 

yellow MTT under tetrazolium ring cleavage to a water-insoluble purple-blue 

formation which precipitates in the cellular cytosol and can be dissolved after 

cell lysis, whereas cells being dead following a toxic damage, cannot transform 

MTT. The amount of these crystals can be determined spectrophotometrically 

and hence the number of living cells in the sample. These features can be taken 

as advantage of cytotoxicity or cell proliferation assays, which are widely used in 

toxicology [23] [25] [26]. 

 

Table 1. Mass spectrometer parameters. 

Parameters Conditions 

Temperature of interface 200˚C 

Temperature of curved dessolvation line (CDL) 200˚C 

Nebulizer gas (N2) flow rate 1.5 L·min−1 

Drying gas pressure 100 kPa 

mass-to-charge (m/z) range 100 - 600 

Sample volume injecting 15 µL 

Flow rate 0.2 mL·min−1 

Mobile phase acetonitrile with 0.1 % of formic acid 

 
Table 2. Gradient elution program used in separation of CP by-products. 

Time 

Solvent ratio 

A (water) B (acetonitrile) 

0 min 70 % 30% 

16 min 10% 90% 

22 min 70 % 30% B 

27 min 70 % 30% B 
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The cytotoxicity of CP and its transformation products were determined with 

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ac-

cording to Mosmann (1983) and Zegura et al. (2009) [23] [25]. HepG2 cell mo-

nolayers were trypsinized, washed with culture medium, plated in 96-well flat-

bottomed plates (4 × 104 cells per well) and incubated in a humidified atmos-

phere with 5% CO2 at 37˚C. After a 24h incubation, serial dilutions of the CP 

samples (0.01, 0.25, 0.50, 0.75 and 1.00 mg·L−1) made in phosphate buffered sa-

line (PBS) were added to appropriate wells, and the plates were incubated for an 

additional 20 h. After this time, the supernatants were removed from the wells, 

and MTT (28 μl of a 5 mg/mL solution in PBS) was added to each well; the plates 

were incubated for 90 min at 37˚C; then, DMSO (130 μL) was added to each well 

to dissolve the formazan crystals. After shaking the plates to ensure complete 

dissolution of formazan, the optical density was determined at 490 nm in a mul-

tiwell spectrophotometer (Spectra max340PC-Molecular Devices) [21] [22]. The 

cell survival (viability) was determined by comparing the absorbance of the wells 

containing the cells treated with MTF solutions (treated and untreated) to the 

cells exposed to a negative control (culture media with cells). Positive control 

was done by pure DMSO. An initial solution of sodium hypochlorite 1 mg L-1 

was neutralized by sodium thiosulfate and used as blank. A 30% reduction in the 

viability of a given sample was considered as a positive cytotoxic response. These 

experiments were also performed in triplicate. 

3. Results and Discussion 

3.1. CP Degradation and Mineralization 

Changes in CP (negative ion m/z 216.0700) areas during ozonation and chlori-

nation were monitored by high performance liquid chromatography coupled to 

the hybrid mass spectrometry system. The ozonation and chlorination promoted 

high degree of CP degradation, with 100% removal efficiencies after 5 min of 

exposure. Total organic carbon content (TOC/TOC0) as a function of their reac-

tion time are presented in Figure 2.  

Ozone is unstable in water, however, the unique feature of ozone is its de-

 reacts fast with CP and the by-products formed from the 

 also reacts fast with CP. Ozonation may lead to a complete re-

moval of organic compounds, but it does not lead to the complete mineraliza-

tion of organics, which results in the formation of carboxylic acids, carbonyl 

compounds, and many others by-products [8] [10] [12]. 

One hypothesis for CP removal by chlorination can also be attributed to the 

fact that reduced sulfur moieties can easily be oxidized in presence of chlorine. 

In the case of thiol-containing compounds, as captopril, thiols oxidation leads, 

mainly, to disulfide and sulfonic acid [6] [27]. 

Although impressive CP degradation rates of 100% were achieved when using 

both systems, the TOC data revealed that CP was not mineralized to a similar 

extent, even after a treatment time as long as 30 min. For instance, the highest 
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mineralization rate was only 7.63% and it was achieved upon the application of 

the ozonation. Moreover, the mineralization rates achieved through chlorination 

were lower (6.4%). These findings indicate that whereas most of the original CP 

was not mineralized, recalcitrant by-products were generated under these oxida-

tive conditions. 

3.2. Identification of CP By-Products: Proposal of a Degradation 
Route 

The aliquots collected during the ozonation and chlorination experiments were 

analyzed by [ESI(-)-HRMS] and HPLC/HRMS. Examples of the mass spectra 

and extracted-ion chromatogram (EIC) containing peaks from the CP and its 

by-products are shown on Figure 3 and Figure 4, respectively. The mass spectra 

recorder in times of 0 and 30 min are depicted in Figure 3. 

Figure 3 clearly shows that whereas the CP (m/z 216.0700) is fully consumed 

after 30 min of ozonation and chlorination experiments, the total carbon content 

in solution remained practically unchanged (Figure 2). The identification of the 

main by-products was carried out using the software formula predictor from 

Shimadzu, in order to propose a plausible degradation route. These ESI(-)- 

HRMS and HPLC/HRMS results allowed the detection of thirteen by-products, 

which elemental compositions were assigned based on the accurate mass mea-

surements (<5 ppm) provided by the TOF analyzer, Figure 3(a) and Figure 3(b) 

[28].  

After a meticulous analysis of these data, it was possible to propose the mole-

cular formula for the thirteen degradation by-products of CP detected in their 

deprotonated form, as shown in Table 3. A maximum error of 3.00 ppm be-

tween the experimental and theoretical accurate masses of CP and its proposed 

by-products was observed.  

 

 

Figure 2. Total organic carbon content (TOC/TOC0) as a function of ozonation time. 

TOC0 = 4.415 mg·L−1. 
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Figure 3. High resolution mass spectra (HRMS) recorded for aliquots (0 and 30 min) of the (a) ozonation and (b) chlorination.  

 

Based on these results as well as on the well-known reactivity of hydroxyl rad-

ical towards organic molecules in aqueous medium and isotopic ratio (Figure 

5), a route for CP ozonation (Figure 6) and CP chlorination (Figure 7) could be 

proposed. 

The by-product 1 (C9H15NO6S, m/z 264.0547) can be formed from the oxida-

tion of CP thiol group, and such oxidation probably happened because of sul-

fur’s ability of expanding its octet. The degradation progress follows different 

routes. The by-product 2 (C9H15NO7S, m/z 280.0496) was probably formed after 

a hydroxylation of the intermediate 1, followed by its successive oxidation 
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Figure 4. Extracted-ion chromatogram (EIC) using a mass window of ± 3.00 mDa from the CP (0 min) and by-products (30 min). 

To facilitate visualization, only 3 of the 10 intermediates are plotted. (a) Captopril; (b) ozonation by-products ; (c) c hlorination 

by-products. 

 

Table 3. Molecular formulae (calculated from HRMS data) of CP and its main by-pro- 

ducts 

Compound 
Molecular  

Formula 

Molecular 

Mass 

(M-H)−  

theoretical 

(M-H)−  

Experimental 

Error 

(ppm) 

Double bond 

equivalence 

CP C9H15NO3S 217.0773 216.0700 216.0700 0 3 

1 C9H15NO6S 265.0620 264.0547 264.0547 0 3 

2 C9H15NO7S 281.0569 280.0496 280.0496 0 3 

3 C9H13NO7S 279.0413 278.0340 278.0340 0 4 

4 C9H13NO8S 295.0362 294.0289 294.0286 1,50 4 

5 C9H13NO9S 311.0311 310.0238 310.0241 1.61 4 

6 C8H13NO6S 235.0514 234.0442 234.0442 0 3 

7 C8H13NO6S 251.0464 250.0391 250.0390 0.37 3 

8 C8H13NO8S 283.0362 282.0289 282.0284 2.21 3 

9 C4H6O8S 168.0092 167.0020 167.0018 0.80 1 

10 C18H28N2O6S2 432.1389 431.1316 431.1318 1.00 6 
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Figure 5. Theoretical (red) and experimental (blue) isotope ratio for the by-product 1 and 2. 

 

 

Figure 6. Possible transformation pathways followed by captopril after ozonation. 

 

forming a ketone group in by-product 3 (C9H13NO7S, m/z 278.0340) [19]. The 

by-products 4 (C9H13NO8S, m/z 294.0289) and 5 (C9H13NO9S, m/z 310.0238),  

which have an additional hydroxyl group, are probably formed from oxidation 



 

 

156 

 

F. J. O. Quintão et al. 

 

274 

 

Figure 7. Possible transformation pathways followed by captopril after chlorination. 

 

of by-products 3 and 4, respectively. In sequence, the by-product 6 (C8H13NO5S, 

m/z 234.0442) was probably formed after a decarboxylation of the intermediate 1 

followed by its successive oxidation (forming a hydroxyl and then a ketone 

group) given that the medium is very oxidative. The by-product 7 (C8H13NO6S, 

m/z 250.0391) has another hydroxyl group in the ring when compared to by- 

product 6. The by-product 8 (C8H13NO8S, m/z 282.0289), and it has two hydrox-

yl groups in the ring when compared to by-product 7. The acyclic intermediate 9 

(C4H8O5S, m/z 167.0020) could be generated from intermediates (1-8). The 

by-product 10 (C18H28N2O6S2, m/z 431.1316) can also be oxidized to form the CP 

(C9H15NO3S, m/z 216.0700).  

In the case of captopril thiol group, the oxidation mainly leads to sulfonic acid 

(by-product 1) and disulfide (by-product 10; detection was not possible) [6] 

[27]. It is noteworthy that the intermediate 1 has been previously reported by 

Mahmoud and Kummerer (2012), who studied the photodegradation and the 

aerobic biodegradation of CP and its dimer (captopril disulfide) in aqueous so-

lution. The intermediate 1, 3, 6 and 7 has been previously reported by Freitas 

and co-authors (2017) who studied the photodegradation of CP in aqueous solu-

tion after oxidation induced by photolysis and photocatalysis [21]. 

The evolution, formation, and degradation of each intermediate (1 - 10) dur-

ing the ozonation and chlorination processes, were monitored by HPLC/HRMS. 

The results from EIC were analyzed to build plots of the temporal accumulation 

of intermediates for all processes evaluated (Figure 8). Hence, for the ozonation 

system practically all intermediates remained in solution after 30 min of expo-

sure (Figure 8(a)). For the chlorination system (Figure 8(b)) only the interme-

diates 1 remained in solution after 30 min of reaction. In both systems it was 

observed an increase in the relative concentrations of by-products. Therefore the 

data presented in Figure 8 corroborates the results of TOC analysis and are in 

agreement with the proposed degradation route. 

3.3. Cytotoxicity Assay (MTT) 

Cell survival (viability) was determined by comparing the absorbance of the 

wells containing the cells treated with CP solutions (treated and untreated) to  
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the cells exposed to a negative control (culture media with cells). The results 

were expressed in percentage of cell viability. It has to be noted that in order to 

avoid overestimation or underestimation of the toxicity of a substance, incuba-

tions with various concentrations were required to be able to accurately deter-

mine the cytotoxicity. Since none of the diluted samples tested decreased cell 

viability, Figure 9 shows cell viability data for undiluted (at the highest tested 

concentration, i.e., 1 mg·L−1) CP samples before and after degradation experi-

ments. In addition, the cells were exposed to DMSO, considered as positive con-

trols. Figure 10 shows cell morphologies before and after the treatment of 

by-products. It can be seen that the morphology of the cells treated with the 

by-products solutions were not different when compared to the cells treated with 

CP. Cells treated with the positive control showed the spherical morphology 

thus showing that they are dead. 

 

 

Figure 8. Plots of the relative areas of the degradation products of CP (1 - 10) versus 

time for the systems: The areas of the by-products were determined by HPLC/HRMS 

directly from the aliquots collected at assorted times (one determination for each ali-

quot). A and A0 refer to the chromatographic peak areas at reaction times t and 0, re-

spectively. A value of 1.0 was attributed to the maximum relative concentration of each 

by-product. (a) Ozonation and (b) Chlorination. 
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Figure 9. Graph of MTT assay of CP untreated and after 30 min of degrada-

tion tests showing the % cell viability HepG2 cells after exposure to concentra-

tions [1.0 mg·L−1] of the samples. Values are expressed as mean and SD.  

 

 

Figure 10. Cell morphologies before and after the treatment: (a) before trea- 

tment; (b) after exposure ozonation by-products; (c) after exposure chlorina-

tion by-products and (d) after exposure positive control. 

 

Cells viability exposed to all samples (raw and treated CP solutions) were the 

same as that of control cells. Values are expressed as mean and 95% confidence 

interval for the mean. This shows that there was no decrease of cells viability af-

ter their exposition to CP or its degradation by-products. Considering a 30% 

reduction in cell viability as cytotoxic effect [25], it can be seen that none of the 

samples tested at the highest concentration showed toxicity to HepG2 cells. Un-
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fortunately no reference on toxicity effects of CP or its by-products were found 

in the literature for comparison. 

4. Conclusion 

The chlorination and ozonation were efficient in promoting the degradation of 

captopril in an aqueous solution, but not in causing its mineralization. The per-

sistent by-products formed under these conditions were correctly assigned by 

the application of HPLC/HRMS. Results from HPLC/HRMS analyses allowed 

the detection and characterization of the 10 by-products, all of them persistent 

even after an exposure time as long as 30 min. These by-products were proposed 

to be formed via a prompt reaction with hypoclorous acid or attack of hydroxyl 

radicals on the original substrate as well as on the subsequent intermediate 

compounds. Based on these results a route for the ozonation and chlorination of 

CP, which includes its successive oxidation in the aqueous medium, could be 

proposed. One can also conclude that the samples after the degradations expe-

riments were not cytotoxic to HepG2 cells at MTT assay. Thus, these findings 

underline the fact that toxicity analyses of treated samples and identification of 

possible by-products are essential in any research that deals with water treat-

ment. Future works need to be done to optimize the oxidative conditions in an 

attempt to enhance high mineralization degree and avoid the accumulation of 

by-products in the treated water. 
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