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INTRODUÇÃO 

A pandemia do Coronavírus trouxe consigo o aumento no consumo de alguns 

fármacos relacionados às especulações a respeito do tratamento da síndrome respiratória. 

É o caso da hidroxicloroquina (HCQ), dentre outros compostos (De et al., 2021; Shariare 

et al., 2021), que passaram a ser adotados para o tratamento e até por uma possível 

prevenção contra a doença, tendo seu consumo fortemente aumentado, mesmo não 

havendo comprovação científica de sua eficácia no combate ao vírus (Joshi et al., 2021). 

Ainda, a HCQ é um medicamento comumente utilizado no tratamento de doenças 

autoimunes, como artrite reumatóide e lúpus sistêmico.  

De modo geral, é esperado que o destino de grande parte dos fármacos seja os 

corpos hídricos, sendo então reintroduzidos no consumo humano, visto que as estações 

de tratamento de água (ETA) convencionais não foram projetadas para a remoção ou 

degradação das referidas substâncias. Nesse viés, o aumento da concentração desses 

compostos e de seus metabólitos nos corpos aquáticos é suficiente para preocupação 

emergente, bem como para estudos na busca por tratamentos alternativos capazes de 

degradá-los. 

Os processos oxidativos avançados (POA) possuem um alto potencial de degradar 

a HCQ presente em água, são conhecidos pela geração de radicais hidroxila (HO●), 

espécies altamente oxidantes (Eo = 2,73 V/SHE), capazes de alterar profundamente a 

estrutura química de compostos orgânicos e inorgânicos, reduzindo-os a substâncias mais 

simples ou até mineralizando-os (Rodrigues-Silva et al., 2014).  



 
 

 Na fotoperoxidação (H2O2/UVC), cada molécula de 𝐻2𝑂2 pode produzir dois 

radicais hidroxila, pela lise da ligação oxigênio-oxigênio quando irradiada com luz 

ultravioleta de onda curta (UVC), de acordo com a equação 1 (Olak-Kucharczyk & 

Ledakowicz, 2017): 

   𝐻2𝑂2  
ℎ𝑣
→  2 𝐻𝑂●    Equação 1 

É de suma importância avaliar novos e eficientes processos na degradação de 

compostos de preocupação emergente, como os fármacos utilizados em grande escala e 

que atingem os corpos aquáticos. Apesar disso, praticamente não há trabalhos na literatura 

com a aplicação da H2O2/UVC na degradação da HCQ em níveis de concentração 

ambiental, o que reforça a relevância de trabalhos e pesquisas envolvendo a molécula. 

 

METODOLOGIA 

Materiais e métodos: 

1) Reator fotoquímico 

O fotorreator é composto por um reservatório de dimensões: h = 39 cm; dinterno = 

10 cm; Vútil = 1 L, encamisado para evitar possíveis variações de temperatura durante as 

reações; um tubo de quartzo de dimensões h = 32,5 cm; dexterno = 2,5 cm, com a base 

fechada, instalado ao reservatório como suporte para uma lâmpada ultravioleta (280 nm 

e 8 W). 

2) Matriz aquosa 

  A água ultrapura foi obtida por sistema Milli-Q/Millipore do Laboratório 

Multiusuários de Saneamento (LABSAN-FEC-Unicamp).  

3) Soluções de HCQ na concentração de 2 mg/L 

A HCQ (7-cloro-4- [4- [N-etil-N- (2-hidroxietil) amino] -1-metilbutil-amino] 

quinolona sulfato) foi adquirida em Acros Organics (com pureza ≥ 98%).  

4) Procedimentos analíticos 

A quantificação da HCQ foi realizada por um sistema em fase sólida on-line e 

analisados por um cromatógrafo à líquido de ultra-performance com detector de 

fotodiodos (UHPLC-PDA), adquirido da Waters (EUA), localizado no Laboratório de 

Bioanalítica Paracelsus do DQA-IQ-Unicamp. Foi utilizada uma coluna cromatográfica 

Acquity UPLC® CSH C18, 130Å, (1,7 µm, 2,1 mm X 100 mm) (Water, EUA). Para as 

análises foram injetados 10 µL de hidroxicloroquina, eluídos isocraticamente com água 

(0,1% de ácido fórmico):acetonitrila (95:5) em corridas de 2 minutos. A HCQ foi 



 
 

quantificada no comprimento de onda de 343 nm. O limite de quantificação (LQ) do 

método foi definido como 0,2 mg/L. 

5) Água oxigenada 

  O peróxido de hidrogênio (H2O2) foi adquirido da VWR (30% m/m). A 

quantificação e monitoramento foi realizada utilizando-se um método colorimétrico de 

reação com metavanadato, proposto por Nogueira et al. (2005). Para os ensaios de 

fotoperoxidação e peroxidação, a proporção entre os compostos foi baseada reação de 

oxidação total, conforme ilustrado na Equação 2. Os ensaios foram realizados com a 

concentração do oxidante elevada em 10, 25 e 50 vezes acima da relação estequiométrica.  

3222232618 3661855 HNOHClOHCOOHOClNHC
hv

                 Equação 2 

Procedimento experimental: 

O aparato experimental foi montado como ilustrado na Figura 1. Primeiramente 

as soluções de HCQ (2 mg/L) foram submetidas a irradiação ultravioleta (UVC), depois 

à peroxidação (H2O2) e finalmente à fotoperoxidação (H2O2/UVC). A concentração da 

HCQ foi monitorada pelo UHPLC-PDA, já descrito acima, nos tempos de reação de 0, 

2,5, 5, 10, 20, 30, 45 e 60 minutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com o auxílio do UHPLC-PDA foram geradas diversas curvas, uma para cada 

amostra, correspondentes ao cromatograma de cada uma delas, nas quais a HCQ foi 

identificada sob um tempo de retenção de aproximadamente 0,8 minutos. A área de cada 

pico representa a concentração da molécula na respectiva amostra. 

 Para a determinação dessa concentração em mg/L, foi construída uma curva de 

calibração a partir de amostras de concentração conhecida da molécula que foram 

injetadas no UHPLC. Através da equação desta reta, foi possível converter cada área 

coletada dos cromatogramas em concentração (mg/L).  

 Dessa forma, foram obtidas as tabelas de 1 a 4 dos resultados dos ensaios 

realizados.  



 
 

  

 

 

 

  

 

Através das tabelas apresentadas, observou-se que, para as três concentrações de 

H2O2, a degradação não se mostrou eficaz sem a presença da irradiação UVC. Para os 

ensaios de peroxidação associada à luz UVC, foi observado que, já para a primeira 

amostra (2,5 min de ensaio), toda a HCQ já havia sido degradada, evidenciando uma 

resposta positiva do tratamento em relação à sua eficácia na degradação do fármaco nos 

3 casos. Por fim, para o caso da aplicação somente da luz, notou-se uma degradação quase 

que completa da molécula (cerca de 81,4%), mostrando-se também eficaz, apesar de 

menos se comparado com a fotoperoxidação.  

 Ainda, vale ressaltar que, em todos os ensaios envolvendo a água oxigenada, o 

tempo zero foi coletado 1 minuto após a adição do peróxido, para garantir a 

homogeneização da mistura. Por isso, foram obtidas concentrações inferiores a 2 mg/L 

no início de todos esses ensaios, indicando que, dentro de 1 minuto, já houve certa 

degradação da molécula.  

 

 

Tabela 1: Resultados da degradação com a concentração do 

peróxido elevada em 10x da relação estequiométrica 

Tabela 2: Resultados da degradação com a concentração do 

peróxido elevada em 25x da relação estequiométrica 

Tabela 3: Resultados da degradação com a concentração do 

peróxido elevada em 50x da relação estequiométrica 

Tabela 4: Resultados da degradação realizada utilizando 

apenas a luz UVC 



 
 

CONCLUSÕES 

Como panorama geral dos ensaios já realizados, obteve-se uma resposta positiva 

com relação ao POA proposto (peroxidação assistida por luz ultravioleta). Através dos 

resultados apresentados neste documento, faz-se necessário o aperfeiçoamento das 

análises até o fim do período de pesquisa regente no que diz respeito à coleta da primeira 

amostra, que poderia ter sido feita antes da aplicação da água oxigenada e da luz, 

garantindo a mesma condição inicial para todas as degradações (mesma concentração de 

HCQ). Ademais, para as próximas análises, é importante avaliar concentrações menores 

de H2O2, com o intuito de obter a condição ótima para a degradação estudada.  

Comparando os três tratamentos avaliados (peroxidação, fotólise e 

fotoperoxidação), observou-se que a aplicação da água oxigenada, nas 3 concentrações 

avaliadas, não se mostrou de grande eficácia na degradação do fármaco sem a presença 

da luz; a fotólise degradou mais de 80% das moléculas; já a fotoperoxidação degradou 

virtualmente 100% da HCQ dentro do limite de quantificação considerado, em menos de 

2,5 minutos, sendo o tratamento mais efetivo avaliado.  
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