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RESUMO 
 
 
Na literatura, a maioria dos trabalhos referente a degradação do Bisfenol-A (BPA) via 

fotocatálise heterogênea não apresentam quais subprodutos são possivelmente 

gerados, uma vez que esses podem ser mais tóxicos que o próprio contaminante. A 

investigação dos subprodutos pode ser realizada através de técnicas cromatográficas, 

porém, o tratamento prévio de amostra que abrange as etapas de eliminação de 

interferentes, extração e pré-concentração dos analitos, tem sido um procedimento 

indispensável para o desenvolvimento de métodos cromatográficos, para tal finalidade 

destaca-se as técnicas de microextração, especificamente a microextração em fase 

líquida suportada com fibra oca (“hollow-fiberliquid-phasemicroextraction” - HF-LPME). 

O objetivo deste estudo foi desenvolver estratégias analíticas baseadas na técnica de 

microextração em fase líquida por fibra oca e métodos cromatográficos que permitam 

identificar os principais mecanismos de degradação do bisfenol-A via processos de 

fotocatálise heterogênea. Através das análises realizadas por LC-DAD foi possível 

realizar a escolha do substrato modelo e verificar que a degradação do BPA por 

fotocatálise heterogênea foi  na ordem de 92% após 60 min de reação, sendo mais 

eficiente quando comparado aos processos de adsorção e fotólise. As condições 

utilizadas na HF-LPME foram otimizadas através do planejamento fatorial 23, sendo 

comprimento de fibra de 6 cm, velocidade de agitação igual a 750 rpm e tempo de 

extração de 30 min. Comprovou-se que a HF-LPME é uma técnica eficiente para pré- 

concentrar os produtos de degradação que se encontram a nível de traço, 

apresentando vantagens em relação a outras técnicas de microextração, pois elimina 

a etapa de filtração do catalisador TiO2, sendo possível também a realização da 

técnica in situ, onde ao mesmo tempo que ocorre a fotocatálise heterogênea é 

realizada a extração dos produtos de degradação. Através da GC-MS e da LC-MS/MS 

foi possível identificar sete produtos de degradação, sendo dois não relatados em 

literatura até o momento. A toxicidade dos produtos de degradação foi analisada pelo 

programa Toxtree, sendo que quatro subprodutos foram considerados persistentes ao 

meio ambiente.   
 

Palavras-Chave: Fotocatálise Heterogênea.  HF-LPME. Bisfenol-A 
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                                                              ABSTRACT 
 
In the literature, most studies on Bisphenol (BPA) degradation by heterogeneous 

photocatalysis do not present which byproducts are possibly generadet since these 

may be more toxic than the itself  contaminant. The investigation of by-products can be 

performed using chromatographic techniques, however, the pre-treatment of the 

sample, which covers the steps of interfering elimination, extraction and pre-

concentration of analytes, has been an indispensable procedure for the development of 

chromatographic methods, for this purpose, microextraction techniques stand out, 

specifically microextraction in liquid phase supported with hollow fiber  (HF-LPME).The 

aim of the study was to develop analytical strategies based on the hollow fiber liquid-

phase microextraction technique and chromatographic methods that identify the main 

components of bisphenol-A degradation by heterogeneous photocatalysis processes. 

 Through the analysis performed by LC-DAD, it was possible to choose the model 

substrate and verify that bpa degradation by heterogeneous photocatalysis was about 

92% after 60 min of reaction, being more efficient when compared to adsorption and 

photolysis processes. The conditions used in the HF-LPME were optimized through 23 

factorial design,6 cm fiber length, sending speed equal to 750 rpm and extraction time 

of 30 min. It has been proven that HF-LPME is an efficient technique to pre-

concentrate degradation products that are at the trace level, presenting advantages 

over other microextraction techniques, because it eliminates the filtration step of the 

TiO2 catalyst, being also possible to perform the technique in situ, where at the same 

time heterogeneous photocatalysis occurs, extraction of degradation products occurs. 

Through GC-MS and LC-MS/MS it was possible to identify seven degradation 

products, two of which have not been reported in the literature so far. The toxicity of 

degradation products was analyzed by the Toxtree software, and four  by-products 

were considered persistent to the environment.  

 

Key Words: Heterogeneous Photocatalysis. HF-LPME. Bisphenol-A 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a elevada capacidade de degradação apresentada pela 

fotocatálise heterogênea foi claramente demonstrada, principalmente frente a muitos 

contaminantes de preocupação emergente, destacando-se o Bisfenol-A (BPA), um 

desrregulador endócrino, que pode entrar em ambientes aquáticos através de 

emissões industriais, disposição de resíduos e despejos de esgoto doméstico, 

ameaçando os organismos desse ecossistema e os seres humanos que o rodeiam. 

(BECHAMBI et al., 2016; HÁKOVÁ et al., 2018; NASCIMENTO e ROCHA., 2017). 

A investigação do mecanismo de degradação do BPA via fotocatálise 

heterogênea é um estudo muito relevante, uma vez que a degradação pode levar à 

formação de subprodutos mais tóxicos e persistentes que o próprio contaminante 

(KONDRAKOV et al., 2014). 

  Para elucidação deste mecanismo torna-se indispensável o uso de técnicas 

analíticas, com alta sensibilidade e seletividade, destacando-se neste estudo a 

cromatografia líquida com detecção espectrofotométrica com arranjo de diodos 

(HPLC- UV/DAD), a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC-MS) e a cromatografia em fase líquida acoplada à espectrometria de 

massas sequencial (LC-MS/MS)  (SHARMA et al., 2015). 

Apesar das técnicas  cromatográficas serem adequada para o monitoramento 

da degradação do BPA e a identificação de seus possíveis produtos de degradação, o 

tratamento prévio da amostra é uma etapa indispensável para eliminação de 

interferentes e para pré-concentração dos analitos, uma vez que os subprodutos se 

encontram na ordem de traço. (CALDAS et al., 2011; SHARMA et al., 2015 ) 

 Dentre as técnicas miniaturizadas de preparo de amostra destaca-se a HF-

LPME (“hollow-fiber liquid phase microextraction”), que utiliza quantidades minimas de 

amostras e solventes orgânicos, sendo utilizada pela primeira vez com a finalinalidade 

de pré-concentrar os subprodutos de degradação, pois até o momento a maioria dos  

trabalhos da literatura que investigaram o mecanismo de degradação de um substrato 

via POAs utilizaram técnicas convencionais de preparo de amostra. (Valenzuela et al., 

2019; BECHAMBI et al., 2016). 

A HF-LPME possui vantagens em relação as demais técnicas miniaturizada, 

não havendo a necessidade de filtrar a amostra para submetê-la ao processo de 

extração, pois a fibra atua como uma barreira para o catalisador TiO2, sendo possível 

também a realização da técnica in situ, onde ao mesmo tempo que ocorre a 

fotocatálise heterogênea é realizada a extração dos produtos de degradação. 
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Em função destes antecedentes, o principal objetivo do trabalho diz respeito ao 

desenvolvimento de estratégias analíticas baseadas na técnica de microextração em 

fase líquida por fibra oca e métodos cromatográficos que permitam identificar os 

principais mecanismos de degradação do bisfenol-A via processos de fotocatálise 

heterogênea 
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         2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 CONTAMINANTES DE PREOCUPAÇÃO EMERGENTE - 
BISFENOL A  

 

 A forma com que a sociedade tem desenvolvido a economia, a agropecuária e 

os centros urbanos não tem levado em consideração o meio ambiente, sendo a água, 

recurso natural de grande importância, extremamente afetada. Atividades humanas 

como irrigação agrícola, abastecimento público e industrial utilizam esse recurso 

diariamente e geram efluentes com uma grande diversidade de compostos químicos 

(ARAÚJO et al.,2016; TIAN et al.,2013). Neste sentido, atualmente, um dos focos de 

estudos ambientais é a classe de contaminantes de preocupação emergente.  

 Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States 

Environmental ProtectionAgency, USEPA), um contaminante de preocupação 

emergente é um produto químico ou material, sem normas de saúde publicadas, que 

seja caracterizado como uma potencial ou real ameaça para a saúde humana ou do 

ambiente (USEPA). Os contaminantes de preocupação emergente abrangem um 

grupo diverso que inclui: fármacos, drogas de abuso, produtos de higiene pessoal, 

hormônios, aditivos alimentares, surfactantes, retardantes de chama, produtos e 

subprodutos de atividades industriais, pesticidas e subprodutos do tratamento de água 

(MONTAGNERA et al., 2017; SIVARANJANEE e KUMAR.,2021). 

Dentre estes contaminantes, destaca-se o Bisfenol A (BPA ou 2,2-bis (4-

hidroxifenil) propano), que foi sintetizado pela primeira vez em 1891 na Rússia, como 

estrogênio sintético, formado pela condensação da acetona com dois equivalentes de 

fenol, através de uma catálise ácida (FIGURA 1).  

 
FIGURA 1: REAÇÃO DE SÍNTESE DO BISFENOL A 

FONTE: A  Autora 

 

O BPA, de massa molar 228,29 g/mol, apresenta ponto de ebulição em 360,5 

ºC e ponto de fusão em 153 ºC, solubilidade moderada em água (120-300 mg L-1 a 

25ºC) e log Kow de 3,32. Em meio aquoso possui dois hidrogênios dissociáveis, sendo 
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considerado um ácido fraco, com sua primeira dissociação ocorrendo em uma faixa de 

pH entre 9,59 a 10,2 e, a segunda, acima de 10,2. Portanto, em soluções aquosas 

com pH abaixo 9,6 o BPA  permanece predominantemente na sua forma neutra 

(FIGURA 2) (HÁKOVÁ et al., 2018; CORRALES et al., 2015).  
 
FIGURA 2: DISSOCIAÇÃO DO BISFENOL A EM MEIO AQUOSO. 

FONTE: A Autora. 

 

Sua produção comercial teve início em 1957 nos Estados Unidos e 1958 na 

Europa, sendo utilizado até os dias de hoje na indústria como matéria prima na 

fábricação de policarbonato (substância presente em embalagens e objetos plásticos) 

e resinas epóxi (empregada em revestimentos de latas, por exemplo). (HAMMAD et 

al., 2015; NASCIMENTO e ROCHA., 2017; BESSERA., 2012).  

Estudos in-vivo revelaram que o BPA possui uma alta capacidade de se ligar a 

receptores estrogênicos, esta ligação ocorre devido a interação dos receptores com os 

grupamentos fenóis presentes na molécula do BPA.  A literatura descreve que este 

composto foi detectado em tecidos de várias espécies aquáticas de sistemas marinhos 

e água doce, em concentrações que variaram de 0,2 a 13.000 ng/g, o que evidencia o 

seu potencial  bioacumulativo nesses organismos. (HONG et al., 2001;CORRALES et 

al., 2015) 
Recentemente, pesquisadores americanos detectaram micropartículas 

plásticos em 47 amostras de tecidos humanos, o que comprova a presença de BPA 

nessas amostras, sendo este a matéria prima do plástico. O estudo foi apresentado no 

Congresso Virtual de Outono da Sociedade Americana de Química ( ScienceDaily, 17 

de Agosto de 2020. <www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200817104325.htm>)  
Por possuir propriedades estrogênicas, o BPA é considerado um desrregulador 

endócrino que, quando atinge o organismo humano pode gerar comprometimento na 

saúde, causando problemas como infertilidade, problemas no desempenho sexual 

masculino, câncer, aborto espontâneo, menor tempo de gestação, peso abaixo do 

normal em recém-nascidos, anormalidades genitais masculinas, doenças metabólicas 

e cardiovasculares, entre outras (RIBEIRO et al.,2017; ROCHESTER., 2013).  
Pelas razões supracitadas, em 2010 a Organização Mundial da Sáude (OMS) 
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publicou o relatório “Toxicological and Health Aspects of Bisphenol A”, em que 

especialistas de diversos países discutiram danos causados por este composto na 

saúde humana. Este relatório culminou, entre outras ações, a proibição da fabricação 

e importação de mamadeiras contendo BPA por países como os Estados Unidos, 

países pertencentes à União Europeia e o Brasil. No caso do Brasil, a resolução RDC 

n. 41/2011 está vigente desde janeiro de 2012. (BALUKA e RUMBEIHA.,2016; 

BRASIL, 2011, Art 1). 

Apesar de banido da fabricação de mamadeiras, o BPA continua sendo 

utilizado na produção de outros produtos, podendo entrar em ambientes aquáticos 

através de emissões industriais, disposição de resíduos e despejos de esgoto 

doméstico. Como o tratamento de água realizado pelas estações de tratamento de 

efluentes (ETE) tem sido ineficiente para eliminar os microcontaminantes orgânicos 

(DEBLONDE; COSSU-LEGUILLE; HARTEMANN, 2011), este acaba alcançando 

novamente o ambiente aquático na sua forma original ou modificada, ameaçando os 

organismos desse ecossistema e os seres humanos que o rodeiam.  

Os primeiros estudos que relataram a presença de BPA em água surgiram a 

partir da década de 1990, sendo evidenciados até os dias hoje, na qual diversas 

metodologias analitícas de detecção deste composto em matrizes aquosas são 

estudadas. As concentrações usais encontradas de BPA em  água de  abastecimento 

público, rios e lagos tem sido da ordem de ng L-1 a μg L-1 (CORRALES et al., 2015; 

HÁKOVÁ et al., 2018, NASCIMENTO e ROCHA., 2017; SELVARAJ et al., 2014).  

Devido a baixa biogradabilidade e natureza persistente dos contaminantes de 

preocupação emergente como o BPA, a tentativa de remoção ou degradação desses 

compostos tem sido uma promissora estratégia para minimizar os danos causados 

pela sua presença no meio ambiente, mais precisamente em águas superficiais.  

Assim, uma alternativa para degradação de BPA são os processos oxidativos 

avançados, destacando-se o processo da fotocatálise heterogênea. (FARRÉ et al., 

2008; DEBLONDE; COSSU-LEGUILLE; HARTEMANN, 2011; JIANG et al., 2013) 

 

2.2 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 
 

Na literatura recente é possível encontrar diversos trabalhos em que os 

contaminantes emergentes são o foco principal de estudo, porém, têm sido 

destacadas duas principais vertentes. A primeira está relacionada com a preocupação 

da comunidade científica em desenvolver novos métodos analíticos sensíveis e 

seletivos para o monitoramento de contaminantes emergentes em matrizes aquosas. 

A segunda é a tentativa de remoção ou degradação desses compostos por processos 



22 
 

diversos, com destaque para os processos de oxidação avançada. 

 Diversos processos de remoção de contaminantes emergentes em meio 

aquoso foram investigados, como processos físico-químicos e biólogicos, porém, em 

nenhum apareceu como solução para a total remoção ou degradação desses 

contaminantes, como exemplo, pode-se citar que os processos de coagulação- 

floculação demostraram-se ineficientes, os processos por adsorção em carvão ativado 

demostraram-se eficientes para contaminantes que possuem natureza hidrofóbica. Já 

os procedimentos biológicos como lodo ativado ou biorreatores de membranas, 

removem patógeneos de maneira eficaz, mas não foram projetados para remoção de 

contaminantes emergentes.(TUFAIL et al., 2020). 

Desta maneira, os processos oxidativos avançados (POA) vem se destacando 

na degradação de contaminantes emergentes em meio aquoso. Este processo  

fundamentam-se na geração do radical hidroxila (HO∙), espécie altamente oxidante (E0 

2,8 V) quando comparada a outras substâncias, como demostrado na TABELA 1,  

levando a transformação de resíduos orgânicos tóxicos e persistentes em subprodutos 

menos prejudiciais ao meio ambiente, podendo levar a sua total mineralização 

(MACHULEK et al.,2013; RIBEIRO et al.,2015).  

 
  TABELA 1: SUBSTÂNCIAS OXIDATIVAS E SEUS POTENCIAIS DE REDUÇÃO 

 

 
       Espécie 

 
Potencial de redução (V) 

 

           Flúor 

 

             3,03 

 

  Radical Hidroxila 

 

             2,08 

 

          Ozônio 

 

              2,07 

 

       Peróxido de Hidrogênio 

 

             1,78 

 

          Cloro 

 

             1,36 

 
FONTE: Teixeira e Jardim (2015). 
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Este radical pode ser gerado através de sistemas homogêneos, envolvendo 

apenas uma fase, como nos processos UV-peróxido, Fenton, foto-Fenton e 

ozonização ou através de processos heterogêneos, a partir de sistemas com mais de 

uma fase, com destaque para a fotocatálise heterogênea, uma alternativa promissora 

para a degradação de poluentes em meio aquoso, principalmente utilizando dióxido de 

titânio e radiação UV artificial. Vale destacar que cada tipo de  POA possuem 

mecanismos específicos para formação do radical hidroxila. (BELVER; BEDIA; 

RODRIGUEZ, 2017; TERAN, 2014).  

 

2.2.1 Fotocatálise heterogênea. 
 

Os primeiros estudos sobre a fotocatálise heterogênea se deu na década de 

1970 (FUJISHIMA e HONDA.,1972) e, a partir disso, muitos pesquisadores se 

dedicaram para entender o processo fotocatálitico de oxidação da água e de íons 

inorgânicos.   

Para realização da reação fotocatálitica é necessário o uso de um 

fotocatalisador (semicondutor), como o TiO2, ZnO,CdS, ZnS, WO3 e BiO3, com 

destaque para o dióxido de titânio (TiO2). Exemplo de sua potencialidade, destaca-se 

o uso de TiO2 em processos de descontaminação, sendo aplicado pela primeira vez 

nos trabalhos de Pruden e Ollis, atingindo total mineralização do clorofórmio e  

tricloroetileno (NOGUEIRA e JARDIM., 1998). 

O TiO2 está  presente na natureza nas formas de anatase, rutilo e bruquita, 

sendo que a forma de anatase possui maior atividade fotocatálitica e possui tamanho 

de partículas entre 50 a 100 nm.  Para reações de fotocálise heterogêneo o TiO2  P25 

da Degussa é o mais utilizado, sendo composto por 80% de fase anatase e 20% de 

fase rutilo. Este catalisador pode ser utilizado na forma de pó ou suportado em sólidos. 
Como demonstrado na FIGURA 3, o mecanismo básico da fotocatálise 

(CERVANTES et al., 2009) consiste na excitação de semicondutores pela luz solar ou 

artificial, o que leva à migração de um elétron da banda de valência (BV) para a banda 

de condução (BC), com a concomitante geração de uma lacuna na BV (h+). As lacunas 

fotogeradas mostram potenciais altamente oxidantes, na faixa de +2,0 a +3,5 V. 

Através desde potencial é possível gerar o radical hidroxíla (HO∙), a partir das 

móleculas de água que se encontram na superfície do fotocatalisador. (NOQUEIRA e 

JARDIM, 1998).  Segundo Herrmann (1999) a partir disso, algumas etapas são 

descritas para degradação do substrato modelo: 
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 As moléculas do poluente são adsorvidas na superfície do catalisador; 

 Ocorre a decomposição dessas moléculas devido o ataque do radical 

hidroxila (HO ); 

 Ocorre a dessorção do produto de reação da superfície do 

fotocatalisador. 

 
FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FOTOCATÁLISE MEDIADA POR 
SEMICONDUTORES.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Adaptado de Schneidere colaboradores (2014). 

 
A literatura descreve que outros mecanismos tornam-se possíveis como o 

radical hidroxila atacar as moléculas do substrato que se encontram em solução. 

Porém,  pesquisas demostram que as reações na superfície do catalisador com a 

água são predominantes, uma vez que as moléculas de água são mais abundantes do 

que as moléculas do contaminante.  (IBHADON e FITZPATRICK., 2013). 

Vários fatores influenciam no processo de adsorção do substrato na superfície 

do catalisador, podendo modificar o processo fotocatálitico, como pH, concentração da 

solução do substrato, caracteristica estruturais, massa do semicondutor e presença de 

oxigênio no meio racional. (GAYA e ABDULLAH., 2008). 

Em relação ao pH do meio, este possui um papel importante no processo de 

adsorção do substrato na superfície do catalisador, pois o TiO2 é neutro em pH 6,9 e  

abaixo deste valor (pH ácido) sua superfície estará positivamente carregada e em pH 

acima (pH básico) negativamente carregada. Desta maneira através do pKa do 

substrato modelo e do pH utilizado em solução se pode descrever se haverá 
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interações do tipo eletrostática entre a molécula modelo  com a superfície do 

catalisador (PALMISANO et al., 2007). 

Kaneco e colaboradores (2004) investigaram  o efeito do pH na degradação do 

BPA via fotocatálise heterogênea, a faixa de pH estudada variou de 2 a 10. Concluiu-

se que em pH elevados, maior a taxa de remoção do contaminante. A explicação para 

este resultado se dá pelo fato que, em pH alcalino, mais íons hidroxila (-OH) estão 

presentes em solução, induzindo a uma maior geração de radical hidroxila (HO∙) e 

consequentemente a uma maior taxa de degradação, porém, o pH selecionado para 

os estudos posteriores foi o pH= 6, pois nesta condição não foi necessário o ajuste do 

pH da solução de BPA com soluções ácidas e básicas. 

Neste processo também deve-se levar em consideração que pode ocorrer o 

processo de recombinação e-/h+,  levando a desativação do fotocatalisador e 

consequentemente a uma menor taxa de degradação do substrato modelo. Desta 

maneira a utilização do oxigênio dissolvido em solução cumpre um papel importante, 

pois evita a recombinação  e- /h+, capturando os elétrons da banda de condução (BC). 

Porém, outras espécies radicalares surgem deste processo e podem contribuir para 

degradação do substrato modelo por possuir potenciais de redução consideravéis, 

como demostrado na FIGURA 4.  (UGUGLIARO et al.,2012; MOKHBI et al., 2014).  

 No estudo de Schneider e colaboradores (2020) investigou-se como as 

éspecies radicalares atuam no processo fotacatálitico na presença de oxigênio, o 

substrato modelo investigado foi o fenol e a ferramenta analitica utilizada neste estudo 

foi o EPR (Ressonância Paramagnética Eletrônica) e a utilização de agentes 

sequestrantes de radicais. Pode-se observar que além do radical hidroxila (HO∙) , 

outras espécies reativas também contribuem para degradação do substrato modelo, 

como a lacuna fotogerada (h+) e o oxigênio singlete (1O2). 
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FIGURA 4: REPRESENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 
EM PROCESSOS FOTOCATALÍTICOS APLICADOS NA PRESENÇA DE OXIGÊNIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Schneider e colaboradores (2014). 

 

Em relação as pesquisa sobre fotocatálise heterogênea, estas tiveram  um 

crescimento considerável. Nos últimos 10 anos mais de 16.000 mil artigos científicos 

foram públicados com esse tema. Dentre os estudos a  aplicação deste processo na 

degradação de contaminantes emergentes, como o BPA  é evidenciado.(RUEDA-

MARQUEZ et al.,2020). 

Muitos trabalhos focam no desenvolvimento de novos catalisadores que são 

utilizados como suporte para o TiO2 levando a reutilização de materiais diversos, que 

atuam na redução da toxicidade de moléculas orgânicas modelos em amostras de 

soluções e reais (residuais, urbanas e industriais). Outro foco dos trabalhos é o teste 

de lâmpadas UV, com diferentes tensões e configurações, na qual comparam a melhor 

eficiência na degradação dos contaminantes.(RUEDA-MARQUEZ et al.,2020 ; TUFAIL 

et al., 2020). 

Vale salientar que os trabalhos são relevantes, porém, a maioria não leva em 

consideração a investigação de quais espécies reativas participam do processo de 

degradação e também quais subprodutos estão sendo formados, uma vez que a 

degradação pode levar à formação de subprodutos mais tóxicos e persistentes que o 

próprio contaminante (Kondrakov et al., 2014; TUFAIL et al., 2020). Desta maneira o 

principal objetivo deste estudo é elucidar quais produtos de degradação são gerados 

durante o processo de degradação e investigar a toxicidade de tais produtos. 
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2.3 ESTRATÉGICAS ANALÍTICAS PARA ELUCIDAÇÃO DO 
MECANISMO DE DEGRADAÇÃO DO BPA  

 

Tufail e colaboradores (2020) descrevem que ainda são poucos os estudos que 

apresentam os produtos de degradação do substrato estudado, seus mecanismos e a 

toxicidade dos efluentes quando são submetidos a POAs. Com base nisso, destaca-se 

a importância deste estudo que pretende investigar todos esses critérios, contribuindo 

assim para uma literatura mais rica no que se refere a este assunto. 

Os trabalhos que estudaram o mecanismo de degradação do BPA, via 

fotocatálise heterogênea ou através de outros tipos de POAs, apresentam as 

estratégias analíticas adotadas para a investigação dos produtos de degradação. 

(KONDRAKOV et al., 2014; ZHAO et al.,2018; YU et al., 2016; BACHAMBI et al., 

2016). 

No estudo de Sharma e colaboradores (2015) foi possível identificar 12 

produtos de degradação do BPA após os submeter ao processo oxidativo de Fotólise 

com Peroximonosulfato UV-C. O tratamento prévio da amostra ocorreu através da LLE 

(Liquid-Liquid Extraction), neste processo utilizou-se 100 mL da amostra (BPA 

degradado) e 5 mL de diclometano como solvente extrator,  o extrato foi filtrado em 

membrana de celulose e submetido ao evaporador rotativo a vácuo para pré-

concentração. Para identificação dos subprodutos utilizou-se a GC-MS. No estudo, os 

autores descrevem o mecanismo de degradação e relatam com base no estudo de 

Chiang e colaboradores (2004) que os produtos de degradação que possuem o 

grupamento fenol em sua estrutura apresentam atividades estrogênicas. 

Já no trabalho de Kondrakov e colaboradores (2014) foram identificados 7 

produtos de degradação após investigar a degradação do BPA utilizando dois 

processos de oxidação avançada,  fotólise e  fotocatálise heretogêneia com TiO2. 

Ambos os processos tiveram 240 min de reação. Neste estudo as análises ocorreram 

via LC-MS/MS, porém, em relação ao preparo da amostra nada foi descrito. Os 

autores apresentam o mecanismo de degradação e relatam a formação da 3-4 

Quinona, gerada no processo de fotocatálise heretogêneia  e  que possui um potencial 

de toxicidade maior que a do BPA. 

Outro ponto observado nos estudos presentes na literatura é que as estruturas 

e proporções dos subprodutos de degradação detectados se diferem entre os 

trabalhos, o que indica a existência de dependência entre a utilização de catalisadores 

e condições experimentais diversas com a geração de intermediários distintos em 

cada um dos casos, sendo, portanto, descritos mecanismos de degradação variados 



28 
 

para o BPA. .(KONDRAKOV et al., 2014; KANECO et al., 2004; YU et al., 2016; 

BACHAMBI et al., 2016; ZHAO et al., 2018) 

Pelas razões supracitadas, para elucidação do mecanismo de degradação do 

BPA, estratégias analíticas de alta detectabilidade devem ser avaliadas para 

investigação dos  intermediários de degradação que são gerados após a reação da 

fotocatálise. 

Para elucidação dos intermediários de degradação do BPA, as reações 

fotocatalíticas são monitoradas por técnicas analíticas com alta sensibilidade e 

seletividade, como os métodos cromatográficos em fase gasosa (Gas Chromatography 

- GC) e em fase líquida (Liquid Chromatography - LC) acoplados a detectores 

apropriados, a depender do analito a ser monitorado, custo e disponibilidade. 

(KONDRAKOV et al., 2014; BACHAMBI et al., 2016). Para identificação dos produtos 

de degradação, a técnica de detecção mais empregada tem sido a espectrometria de 

massas (Mass Spectrometry - MS) por possuir  alta resolução, seletividade e alto 

poder de detectabilidade em comparação principalmente aos detectores 

espectrofotométricos (SHARMA et al., 2015; SILVA et al., 2013). 

Neste sentido, o emprego das técnicas cromatográficas acopladas à 

espectrometria de massas se torna uma estratégia potencialmente interessante no que 

se refere à elucidação dos produtos de degradação de compostos orgânicos após 

processos fotocatalíticos. A literatura corrobora este fato no sentido de que a LC-MS 

tem sido utilizada na identificação de produtos de degradação com massas molares 

maiores, ou seja, compostos de baixa volatilidade. (KONDRAKOV et al., 2014; 

KUSVURAN e YILDIRAM., 2013; ZHANG e GUAN., 2013) enquanto a GC-MS tem 

sido empregada na identificação de moléculas com massas molares menores, de 

considerável volatilidade e estabilidade térmica (SHARMA et al., 2015; YU et al., 2016; 

RODRIGUEZ et al., 2010). 

 
2.3.1 Cromatografia gasosa e espectrometria de massas 
 

 A GC é uma técnica de separação baseada na distribuição das substâncias 

presentes na amostra entre a fase estacionária, a qual pode ser sólida ou líquida, e a 

fase móvel que é um gás. Quando a amostra é introduzida no sistema cromatográfico 

os seus componentes são vaporizados no injetor e arrastados através da coluna pelo 

gás de arraste. Esses compostos irão interagir com a fase estacionária de acordo com 

as propriedades de cada um, por mecanismos de adsorção, se a fase estacionária for 

sólida, ou por partição, se esta for líquida. Como essa interação não é a mesma de 
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substância para substância, o tempo necessário para que cada componente da 

amostra chegue ao detector será diferente (COLLINS;BRAGA; BONATO., 2006). 

 A saber, a técnica de GC apresenta como vantagens um excelente poder de 

resolução e a alta eficiência das colunas capilares e, juntamente com o uso de 

detectores apropriados, propicia o alcance de baixos limites de detecção. No entanto, 

esta técnica apresenta como limitação a exigência de que os analitos sejam voláteis e 

termicamente estáveis, de forma que o emprego de reações de derivatização em 

algumas ocasiões seja necessário (BOWDEN et al., 2009). 

Com relação ao sistema de detecção, a MS pode ser considerada um sistema 

de detecção universal amplamente empregada na GC, pois permite uma identificação 

confiável dos compostos aliado a um alto poder de detectabilidade. O seu 

funcionamento consiste, de forma resumida, na transformação das moléculas 

presentes na amostra em íons em fase gasosa na fonte de ionização, seguida pela 

separação desses íons de acordo com a sua razão massa/carga (m/z) no analisador 

de massas, sendo o analisador do tipo quadropolo, muito empregado devido ao seu 

custo benefício, funcionando como um filtro e permitindo que os íons de diferentes 

valores de m/z desejados alcancem o detector. Por fim, os íons são quantificados pelo 

detector e o sinal é registrado e processado pelo sistema de dados que gera um 

cromatograma e informações espectrais relevantes para estudos de elucidação 

(espectros de massas) (PAVIA et al., 2010).  

A GC-MS pode ser operada em dois modos de aquisições (FIGURA 5). O 

modo full scan realiza uma varredura completa de todos os íons formados durante a 

etapa de ionização dentro de uma faixa de m/z estabelecida, sendo utilizado quando 

não se tem conhecimento dos analitos presentes na amostra eluídos da corrida 

cromatográfica. Os trabalhos da literatura que investigaram os produtos de 

degradação do BPA utilizaram o modo full scan como modo de aquisição, uma vez 

que, não tinham conhecimento sobre quais produtos estavam sendo gerados durante 

o processo de degradação. (KONDRAKOV et al., 2014; ZHAO et al., 2018; YU et al., 

2016; BACHAMBI et al., 2016; SHARMA et al., 2015). 

O outro modo de aquisição é conhecido como monitoramento seletivo de íons, 

ou SIM (do inglês single ion monitoring), que é utilizado em análises seletivas, em que 

são selecionados um ou mais íons de interesse, sendo um modo aplicado quando já 

se tem conhecimento dos analitos presente na amostra (MUNARETTO, 2012). No 

estudo de CABAN e STEPNOWSKI (2020) foi possível fazer a quantificação do BPA 

em amostras de águas residuais utilizando o modo de aquisição SIM. 
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FIGURA 5: REPRESENTAÇÃO DO MODO DE AQUISIÇÕES FULL SCAN E SIM UTILIZADOS 
NO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS SEQUENCIAL (MS/MS) DO TIPO TRIPLO 
QUADROPOLO.Q1 E Q3- PRIMEIRO E TERCEIRO QUADROPOLO; Q2- CÉLULA DE 
COLISÃO. 

 
FONTE: Adaptado de Dallegrave (2012). 

 

Com relação à etapa de derivatização, na análise por GC é necessário que a 

substância a ser analisada seja termicamente estável e volátil, como destacado 

anteriormente. Porém, compostos com alta polaridade que apresentam grupamentos 

funcionais como carboxila (–COOH), hidroxila (–OH), tiol (–SH), amino (–NH2) e imino 

(=NH), que têm capacidade de formar ligações de hidrogênio, acarreta em uma baixa 

volatilidade e estabilidade térmica, o que se torna um obstáculo para serem analisadas 

por esta técnica. (ORATA, 2012). 

Com intuito de contornar esta situação, o uso da derivatização, um processo 

químico que muda a estrutura molecular gerando novos produtos e conseguentemente 

uma melhora no perfil cromatográfico, tem sido empregado. No trabalho de Sampaio e 

colaboradores (2018) se obteve uma melhora no perfil cromatográfico quando se 

empregou a reação de sililação para análise de hormônios esteroidais em amostras 

aquosas, foi possível observar uma detecbilidade dos analitos 10 vezes maior em 

relação a sua forma não derivatizada. Outros estudos da literatura demostram as 

vantagens da derivatização na análises de compostos diversos. (KRANENBURG et 

al., 2020; PENA et al., 2019; WANG et al., 2017) 

Na derivatização, os hidrogênios presentes nas funções químicas supracitadas 

são substituídos por grupamentos que não apresentam tendência por formação de 

ligações de hidrogênio, ou seja, grupamentos mais apolares. O processo geralmente é 

baseado em reações de alquilação, acilação ou sililação. (ORATA, 2012). Destaque 

pode ser dado às reações baseadas em sililação, as quais um agente derivatizante, 

como por exemplo, o N,Obis(trimetil-silil)trifluoroacetamida (BSTFA), é empregado. 

Neste caso, a derivatização é baseada na substituição dos hidrogênios ativos (-COOH, 
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-OH, -SH, -NH2, =NH) por um grupo trimetilsili (TMS). A sililação ocorre por meio da 

substituiçao núcleofílica de segunda ordem (SN2), conforme apresentado na FIGURA 

6 (ORATA, 2012). 

 
FIGURA 6: MECANISMO DA REAÇÃO DE SILILAÇÃO. 

 
FONTE: Adaptado de Orata (2012). 

 

2.4 TÉCNICAS DE PREPARO DE AMOSTRA 
 

Apesar da GC-MS ser uma técnica adequada para o monitoramento da 

degradação do BPA e a identificação de seus possíveis produtos de degradação, o 

tratamento prévio da amostra, que abrange as etapas de eliminação de interferentes, 

extração e pré-concentração dos analitos, tem sido um procedimento indispensável e 

extremamente importante para o desenvolvimento de métodos cromatográficos com 

sensibilidade e seletividade analítica adequados (DIONÍSIO et al., 2010 ).  
Para extrair e pré-concentrar os intermediários da degradação do BPA, a 

literatura relata o uso de técnicas convencionais, como a extração líquido-líquido 

(“liquid-liquidextraction”-LLE) e a extração em fase sólida (“solid phase extraction” – 

SPE) previamente às determinações via GC-MS, como abordado na TABELA 2. Tais 

técnicas, apesar das altas taxas de recuperações atingidas, requerem grandes 

volumes de amostra e solventes orgânicos, apresentam alto custo, em especial no 

caso de cartuchos anfifílicos de SPE, além de envolver a execução de muitas etapas 

durante o procedimento (CALDAS et al., 2011). Neste sentido, a tendência atual tem 

sido a procura por técnicas que utilizem quantidades menores de amostras e de 

quantidades mínimas ou nenhuma de solventes orgânicos, com destaque as técnicas 

miniaturizadas de fase líquida e sólida (OLIVEIRA et al., 2008; DIONISIO et al., 2010). 
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TABELA 2: TRABALHOS QUE UTILIZARAM TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO CONVENCIONAIS 
NO PREPARO DA AMOSTRA E ANÁLISE POR GC-MS. 

 
 

     Processo POA;  

 
Preparo de amostra e  

solvente 

 
Técnica analitica 

e reagente de 
derivatização 

 
 

Referências 

Fotocatálise 

heterogênea solar 

(TiO2);  

SPE 

Diclorometano e 

acetato de etila (1:1) 

 

GC-MS 

Caneco e colaboradores, 

2005 

TiO2 modificado 

com turmalina;  

LLE 

Diclorometano 

GC-MS 

BSTFA+TMCS 

(99:1) 

Yu e colaboradores, 

2016 

1Foto- Fenton;  LLE 

Diclorometano 

GC-MS 

BSTFA 

Zhan e colaboradores, 

2005 
2Fenton;  SPE 

Acetonitrila 

GC-MS Rodriguez e 

colaboradores, 2010 
3Fotólise (UV-C/ 

peroximonosulfato);  

LLE 

Diclorometano 

GC-MS 

 

Sharma e colaboradores, 

2015 
1 Foto-Fenton: Íons de ferro na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2) e radiação artificial 
ou solar; 2Fenton: Íons de ferro na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2).3Fotólise: 
peróximonosulfato irradiado com radiação UV-C. 
 

 Ao fazer uma varredura pela literatura sobre as técnicas miniaturizadas no 

preparo de amostras aquosas após submete-lás a POAs foi possível encontrar um 

único trabalho descrevendo este processo, sendo um estudo recentemente publicado.  

Os pequisadores investigaram a DLLME (Dispersive Liquid-Liquid Microextraction) 

para pré-concentrar os produtos de degradação do Diazepam após submetê-lo ao 

processo de oxidação foto-Fenton. A concentração inicial de Diazepam antes do 

processo de degradação foi de 1000 μg L-1. A DLLME mostrou-se eficiente para pré-

concentrar os produtos de degradação, sendo elucidados seis produtos via LC-

QTOF/MS, sendo quatro deles ainda não relatados pela literatura. Este estudo foi 

muito promissor, pois demonstra como as técnicas miniaturizadas podem contribuir na 

elucidação de produtos de degradação, sendo técnicas eficientes e com menor custo 

quando comparadas as técnicas convencionais de preparo de amostra, como relatado 

pelos autores (BECKER et al., 2020). 

Assim como no trabalho de Becker e colaboradores (2020), quanto nesta 

presente tese, a técnica da microextração em fase líquida suportada com fibra oca 

(“hollow-fiberliquidphasemicroextraction” - HF-LPME) foi avaliada para investigar os 

produtos de degradação do BPA após submetê-lo ao processo de fotocatálise 

heterogênea. Além das técnicas de microextração supracitadas, outras abordagens 
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também podem ser investigadas para fins correlatos, como as técnicas de 

Microextração em fase sólida- SPME (Solid-Phase Microextration); Microextração em 

fase sólida “no tubo” -“In-tube” SPME- (“in- tube” Solid-Phase Microextration); Extração 

Sortida em Barra de Agitação- SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction); Microextração em 

Gota Suspensa- SDME (Single- Drop Microextraction) (LUIZ, MACIEL e  LANÇAS., 

2015).  

Na TABELA 3 são apresentadas técnicas miniaturizadas em fase sólida e 

líquida  que foram utilizadas no preparo de amostras de diversos analitos, em especial 

contaminantes orgânicos. Os trabalhos apresentam em comum a possibilidade de 

extrair os analitos a nível traço,  demostrando que tais técnicas miniaturizadas também 

podem ser investigadas para pré-concentrar os produtos de degradação de substratos 

modelos, assim como a DLLME e a HF-LPME. 

 
TABELA 3: TÉCNICAS MINIATURIZADAS EM FASE SÓLIDA E LÍQUIDA  UTILIZADAS NO 
PREPARO DE AMOSTRAS DIVERSAS. 

 
TÉCNICA 

MINIATURIZADA 

 
Classe  

 
LOQ 

 
REFERÊNCIAS 

 

SPME 

 

Hormônios e 

Micropoluentes 

 

0,1 μg  L-1 

 

Castilhos e 

colaboradores, 2017 

 

“In- tube” SPME 

 

Conservantes 

 

10 ng mL-1 

 

 

Souza e colaboradores, 

2016 

 

SBSE 

 

Fármacos 

 

    0.35 μg L−1 

 

Abujaber e 

colaboradores, 2019 

 

SDME 

 

        Pesticidas 

 

     17 μg  L-1 

 

Anjos e Andrade, 2015 

 

DLLME 

 

Pesticidas 

 

    0,2 μg  L-1 

 

Cetin e Colaboradores, 

2017 

 

HF-LPME 

 

Inibidores de 

Corrosão 

 

      9,1 μg L-1 

 

Krasevec e Prosen, 

2021 

Microextração em Fase Sólida- SPME (Solid-Phase Microextration); Microextração em fase 
sólida “no tubo” -“In-tube” SPME- (“in- tube” Solid-Phase Microextration); Extração Sortida em 
Barra de Agitação- SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction); Microextração em Gota Suspensa- 
SDME (Single- Drop Microextraction); Microextração Líquido-Líquido Dispersiva- DLLME 
(Dispersive Liquid-Liquid Microextraction); Microextração em Fase Líquida com Fibra Oca- HF-
LPME (hollow-fiberliquidphasemicroextraction). 



34 
 

2.4.1 Microextração em fase líquida suportada com fibra oca. 
 

Dentre as principais técnicas miniaturizadas em fase líquida, destaca-se HF-

LPME. (OLIVEIRA et al., 2008; DIONISIO et al., 2010). Os pioneiros desta técnica 

foram Pedersen-Bjergaard e Rasmussen (1999), o procedimento de extração emprega 

uma fibra oca porosa polimérica, habitualmente a fibra serve como suporte para um 

solvente orgânico imiscível em água, sendo possível aplica-lá em duas configurações 

distintas, na forma de haste ou “U”. Neste estudo se utilizou a configuração na forma 

de “U”, pois esta possui uma maior área de contato com a amostra quando comparada 

a configuração na forma de haste. (SHARIFI; ABBASI, NOSRATI, 2015). 

A HF-LPME pode ser realizada de dois modos: duas ou três fases, 

dependendo das características físico-químicas do analito. No modo de duas fases 

(FIGURA 7A), o solvente hidrofóbico (fase extratora) é imobilizado como uma fina 

membrana nos poros da fibra oca. O lúmem da fibra também é preenchido com a fase 

orgânica aceptora e o sistema é colocado em contato com a amostra aquosa (fase 

doadora) contendo o analito (RAFAEL et al., 2009; GHAMBARIAM et al., 2012; 

BAIRROS., 2014). Como o extrato obtido é orgânico de característica hidrofóbica, a 

fase aceptora poderá ser diretamente analisada por GC. Já no modo de extração em 

três fases (FIGURA 7B), o pH da amostra aquosa é ajustado de tal forma a manter o 

analito na forma neutra permitindo que seja extraído por um solvente orgânico 

imiscível em água, passando para a fase aquosa presente no lúmen. Nesta fase 

aceptora, o pH é oposto ao da amostra, desta forma o analito será convertido para a 

forma ionizada, impossibilitado de retornar para o solvente orgânico, sendo a fase 

aceptora analisada diretamente por LC. (RAFAEL et al.,2009; GHAMBARIAM et al., 

2012; BAIRROS et al., 2014).  
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FIGURA 7: ESQUEMA DA HF-LPME, NO MODO 2 FASES  E 3 FASES . 

MLS: Membrana Líquida Suportada.  FONTE: Cestaro, 2018. 

 

A HF-LPME já foi relatada em diversos trabalhos. A literatura demonstra que 

esta técnica é utilizada para extração de analitos em amostras biológicas, como 

sangue, saliva e urina, sendo aplicada também na extração de contaminantes 

presentes em amostras ambientais (TABELA 4). 

 Como demostrado na TABELA 4, o modo de aplicação da fibra geralmente é 

compatível com o sistema a se analisar a amostra, o modo de três fases é utilizado 

quando realiza-se analises em sistemas de LC, já o modo de duas fases é utilizado 

quando utiliza-se sistemas de GC, por este não permitir a injeção de amostras em 

meio aquoso. 
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TABELA 4: TRABALHOS QUE UTILIZARAM  A  HF-LPME NO PREPARO DA AMOSTRA EM 
MATRIZES DIVERSAS . 

 
 

ANALITO/ 
AMOSTRA 

 

 
 

OBJETIVO DO 
ESTUDO 

 
 

HF-LPME/ 
TÉCNICA 

ANALITICA 
 

 
 
 

LOQ 

 
 
 

REFERÊNCIA 

 

Fármacos/ 

Plasma Humano 

 

Aplicar a HF-LPME para 

determinação de drogas 

inibidoras de prótons. 

 

Modo três fases/ 

LC-DAD 

 
 

0.2 μg/mL 

 
Horta e 

colaboradores,  
2018. 

 

Drogas de 

Abuso / 

Urina e  Saliva 

 

Determinar 2,4-, 2,5-e 

2,6- dinitrofenóis em 

amostras de urina e 

saliva. 

 

 

Modo três fases/  

LC-MS 

 
0,14 μg/L 
     Urina  
 
0,24 μg/L 
     Saliva 

 
 

Kasakova e 
colaboradores, 

2021 
 

 

Benzotriazóis/ 

Águas 

Ambientais  

 

Aplicar a HF-LPME para 

determinação de 

benzotrazóis em 

amostras aquosas 

 

 

Modo três fases/  

LC-MS/MS 

 
 
 

9,1 μg/L 

 
 

Krasevec e 
Prosen, 2021 

 

Plástificantes/ 

Água Residuais 

e Lago. 

 

Utilizar a HF-LPME na 

determinação de 

Ftalatos. 

 

Modo duas 

fases/ 

GC-MS 

 

 

2,4 μg/L 

Gonzalez-

Salamo e 

colaboradores, 

2018. 

 

 

Pesticidas/  

Algodão Têxtil 

 

Utilizar a HF-LPME 

acoplada a GC-MS para 

determinar 10 

organoclorados. 

 

Modo duas 

fases/ 

GC-MS 

 
 
 

0,20 ng/g 

 
 

Cai e 
colaboradores, 

2016 
 

 

 

Pesticidas/ 

 Água de rio 

 

 

Desenvolver um método 

para determinação de 9 

pesticidas, combinando 

a HF-LPME e a GC-MS 

 

 

Modo duas 

fases/ 

GC-MS 

 
 
 

0.002 μg/L 

 
 

Román e 
colaboradores,  

2012 

FONTE: A autora 
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Os trabalhos demostrados na TABELA 4 utilizaram o modo in-vitro para 

determinação dos analitos, porém, quando pretende analisar contaminantes em 

matrizes aquosas,  o modo in-situ pode se destacar, uma vez que ocorre uma redução 

do tempo experimental quando comparada a extração in-vitro. Neste sentido, o 

trabalho de Valenzuela e colaboradores (2019) foi muito promissor, pois  utilizou a HF-

LPME  no modo de duas fases, para amostragem passiva e in-situ de pesticidas em 

água de rio.  

A utilização da HF-LPME apresenta grandes vantagens, pois além da 

miniaturização, os trabalhos da literatura que investigaram o mecanismo de 

degradação do BPA via POAs utilizaram membranas de celulose para filtrar o 

catalisador antes do processo de extração. Ao utilizar a HF-LPME não há necessidade 

de filtrar a amostra, pois a fibra atua como uma barreira física extraíndo os compostos 

de interesse e, ao mesmo tempo, impedindo a passagens de impurezas de tamanhos 

maiores que os poros da fibra e macromoléculas. Com isso, este procedimento se 

torna economicamente mais viavél, pois a fibra possui um custo bem reduzido 

comparado a membrana de celulose. (CORREA et al.,2015; VALENZUELA et al., 

2019). Outra vantagem é que a HF-LPME pode ser realizada em in-vitro ou in-situ. Na 

extração in-situ, ao mesmo tempo que ocorre a degradação do BPA por processo de 

fotocatálise heterogênia, os produtos de degradação formados são extraídos.  

Vale salientar que, até o presente momento, esta técnica não foi relatada na 

literatura com a finalinalidade de pré-concentrar os produtos de degradação de 

contaminantes de preocupação emergente via POAs, sendo potencialmente 

interessante para aumentar a detectabilidade das determinações por GC-MS dos 

intermediários de degradação que surgirão durante o processo fotocatalítico. Este fato, 

por fim, motivou o interesse na realização deste presente trabalho. 

 

2.5 TOXICIDADE DOS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO 
 

Com base na literatura, os trabalhos que investigaram o mecanismo de 

degradação do BPA via fotocatálise heterogênia apresentam mínima discussão sobre 

a toxicidade dos produtos de degradação descritos. No estudo de  Zhao e 

colaboradores (2018) foram encontrados 4 produtos de degradação do BPA, porém, o 

trabalho não apresentou nenhuma discussão sobre a toxicidade de tais produtos, o 

mesmo ocorreu no estudo de Bechambi e colaboradores (2016) que descreveram o 

mecanismo do BPA após encontrar 5 produtos de degradação. Outros trabalhos da 

literatura também descreveram o mecanismo de degradação do BPA, porém, em 

relação a toxicidade a mínima discussão.(KONDRAKOV et al., 2014; KANECO et al., 
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2004; YU et al., 2016). Este fato demostra que a afirmação de Tufail e colaboradores 

(2020) está correta, pois os autores descrevem que ainda são poucos os estudos que 

apresentam a toxicidade dos produtos de degradação gerados durante os processos 

de POAs. 

Os trabalhos que realizaram experimentos para investigar a tocixidade dos 

efluentes após submetê-los a POAs utilizaram o cultivo de bactérias em suas análises. 

Neste sentido, Chiang e colaboradores (2004) estudaram a degradação do BPA via 

fotocatálise heterogênea e a investigação da toxidade se deu através do teste de 

Microtox (cultivo de bactérias). Já no trabalho de Olmez e colaboradores (2015) o BPA 

foi degradado pelo processo oxidativo H2O2/UV-C, sendo a solução também 

submetida a bioensaios com bactérias. Como resultado, os autores relatam que a 

solução tratada, contendo os produtos de degradação, apresentou atividades 

estrogênicas mais altas que o próprio BPA. 

Uma das alternativa eficaz e que não necessita de investigação experimentais 

para descrever a toxicidade dos produtos de degradação é a utilização de softwares 

como o ToXtree. Este programa foi desenvolvido por pesquisadores do The European 

Commission's science and knowledge service e seu objetivo é classificar os produtos 

químicos com base na sua toxicidade oral, para isso utiliza árvores de decisões, 

desenvolvida por Cramer em 1978. O modelo de árvore montado consiste em 33 

perguntas, cada uma respondendo “sim” e “não”, as respostas são gearadas com base 

em um conjunto de dados internos que analisa a estrutura química da molécula, que 

por fim classifica o nível de toxicidade oral de tal substância, conforme apresentado na 

TABELA 5 .( LAPENNA e WORTH., 2011; SKANES et al., 2020 ). 

Vale salientar que o programa Toxtree verifica qual o nível de toxicidade ao 

organismo humano com base em sua estrutura química ,porém,  deve-se levar em 

consideração que tal toxicidade depende da concentração da substância ingerida, 

devido a isso, ensaios in-vivo tornam-se essencias para verificar qual o limite de 

exposição para substâncias não ser tóxica ao organismo.( LAPENNA e WORTH., 

2011). 
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TABELA 5 : CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TOXICIDADE ORAL DE UMA 
SUBSTÂNCIA. 

 
Classe I 

 
Classe II 

 
Classe III 

 
Substâncias com 

estruturas químicas 
simples e com baixa 

toxicidade oral. 

 
Substâncias intermediárias. 

Possuiem estruturas 
químicas que são menos 
inócuo do que aquelas da  

classe I 
 

 
Substâncias que 

possuem estruturas 
químicas na qual sugere 
uma alta toxicidade oral. 

          FONTE: LAPENNA e WORTH., 2011. 

 

São recentes os estudos apresentados pela literatura que utilizam o programa 

Toxtree para investigar a toxicidade dos produtos de degradação de efluentes que 

contém contaminantes de preocupação emergentes e são submetido a POAs. 

Lumbaque e colaboradores (2018) investigaram a degradação de fármacos presentes 

em efluentes hospitalares a partir  do processo Fenton, para investigar a toxicidade de 

produtos de degradação gerados, os pesquisadores  utilizaram o programa Toxtree. 

 Já no estudo de Skanes e colaboradores (2020) aplicou-se o programa para 

investigar a toxicidade dos produtos de degradação de efluentes contaminados com 

pesticidas e  submetido ao processo oxidativo UV – peróxido. 

Neste estudo o programa Toxtree foi utilizado para investigar os produtos de 

degradação do BPA após submetê-lo ao tratamento de fotocatálise heterogênea e 

posterior pré-concentração com a  HF-LPME. 
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3.  OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GERAL 
 

O principal objetivo do trabalho consiste no desenvolvimento de estratégias 

analíticas baseadas na técnica de microextração em fase líquida por fibra oca e 

métodos cromatográficos que permitam identificar os principais mecanismos de 

degradação do bisfenol-A via processos de fotocatálise heterogênea. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estabelecer rotinas para identificação de intermediários de degradação por 

cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) 

e cromatografia líquida com detecção espectrofotométrica com arranjo de 

diodos e espectrometria de massas (HPLC-UV/DAD e LC-MS); 

 Estabelecer rotinas de preparo de amostras (extração/pré-concentração) via 

HF-LPME para identificação de subprodutos de degradação por GC-MS, 

HPLC-UV/DAD e LC-MS; 
 Elaborar propostas de mecanismos de reação para a degradação fotocatalítica 

do composto selecionado como substrato modelo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  
 

4.1 ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 

 A estratégia de trabalho é ilustrada no fluxograma apresentado na FIGURA 8. 

Inicialmente, o substrato orgânico modelo foi selecionado levando-se em consideração 

a possibilidade de aplicação da fotocatálise heterogênea abordada pela literatura e 

desempenho cromatográfico via LC-DAD. Objetivando elucidar os principais 

mecanismos de reação envolvidos no processo de degradação, foram empregadas 

estrátégicas analíticas baseadas em técnicas de preparo de amostras, 

cromatográficas e de espectrometria de massas para a pré-concentração, separação e 

identificação dos intermediários de degradação, respectivamente. Além disso, serão 

investigados a presença de agentes oxidantes que participam no processo 

fotocatalitico.  
 

FIGURA 8: REPRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ETAPAS ENVOLVIDAS NO TRABALHO.  
 

 
 
FONTE: A Autora. 
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4.2 MATERIAIS E REAGENTES 

 
Os padrões de Bisfenol-A, Estradiol, Estrona, 17α-etinilestradiol, 

Carbamazepina, Cloranfenicol e Diazepam avaliados são de alta pureza (> 98%) e 

foram adquiridos na Sigma-Aldrich® (São Paulo, Brasil) e cedidos pelo Prof. Dr. 

Patricio Guillermo Peralta-Zamora, do DQui-UFPR.  A solução padrão de BPA (2000 

mg L-1) foi diluída em acetonitrila também proviniente da Sigma-Aldrich® (São Paulo, 

Brasil) grau HPLC, envolvida em papel alumínio para evitar exposição a luz e mantidas 

sob refrigeração á -20°C. As soluções de trabalho (5,0 mg L-1e 50 mg L-1) foram 

preparadas  no momento de sua utilização, com água ultra-pura (18,2 M .cm à 25 

°C).  

Para as análises cromatográficas em LC-DAD foi utilizado metanol da Sigma-

Aldrich® (São Paulo, Brasil) grau HPLC e água ultra-pura. As demais soluções de fase 

móvel, ácidos e bases, foram de grau analítico de pureza e todos preparados em água 

ultra-pura. 

Foram utilizados os seguintes solventes para extração: 1-octanol e 

diclorometano (Sigma-Aldrich® (São Paulo, Brasil)) além de acetato de etila 

(Scharlab), todos com grau HPLC. O reagente utilizado na etapa de derivatização foi o 

N,O-bis(trimetil-silil) trifluoroacetamida com 1% de trimetil-cloro-silano (BSTFA) - 

Sigma-Aldrich® (São Paulo, Brasil)). Para a etapa de secagem dos extratos utlizou-se 

um concentrador de amostras rotativo a vácuo RVC 2-18CD (CHRIST®). 

Para os processos de fotocatálise heterogênea se utilizou como catalisador o 

dióxido de titânio (TiO2) P25 da Evoniki Brasil Ltda, com aproximadamente 50 m2 g-1 de 

área superficial e distribuição de fases anatase:rutilo da ordem de 90:10 (m/m). 

No estudo de extração se utilizou fibras ocas hidrofóbicas de polipropileno 

(Q3/2 Accurel) com diâmetro interno de 600 μm, espessura da parede com 200 μm e 

tamanho de poros de 0,2 μm (FIGURA 9), fornecidas por Membrana® (Wuppertal, 

Alemanha). 
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FIGURA 9: MICROGRAFIAS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DA 
FIBRA OCA DE POLIPROPIILENO COM AUMENTO DE 55 VEZES (A) E 350 VEZES (B); 
IMAGEM DA FIBRA OCA NO FORMATO DE “U” (C).  

 
 
FONTE:(A) e (B) Castilho e colaboradores (2017); (C) a autora. 
 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO DIÓXIDO DE TITÂNIO (TiO2) VIA 
ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO. 

 
Os espectros de absorbância na região do infravermelho dos padrões de i) TiO2 e 

ii) BPA, iii) TiO2 em contato com a solução de BPA por 60 minutos, na presença da 

radiação UVA (estudo de fotocatálise heterogênea) e iv) TiO2 em contato com a 

solução de BPA por 60 minutos, sem radiação (estudo de adsorção), foram obtidos em 

um espectrofotômetro da marca  BOMEN Michelson MB100. Realizou-se os espectros 

em triplicatas, na faixa de 4000 a 400 cm-1, com preparo de pastilhas de 

aproximadamente 1,0 mg de amostra para 1000 mg de brometo de potássio (KBr). 

Após o estudo de adsorção e fotocatálise heterogênea, a solução de BPA com 

partículas de TiO2 em suspensão foi centrifugada e o sobrenadante separado do TiO2. 

Em seguida o material foi seco em estufa à 70ºC por aproximadamente duas horas 

para posterior análise espectrofotométrica. 

 
     4.4 REAÇÕES DE FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA  

 
Os estudos de degradação foram realizados em um reator fotoquímico 

convencional de bancada (diâmetro interno: 5 cm; altura: 18cm) de 200 mL de 

capacidade, equipado com agitação magnética e refrigeração por água (FIGURA 10). 

A radiação foi proporcionada por uma lâmpada a vapor de mercúrio (125 W) sem o 

vidro protetor, inserida na solução por meio de um bulbo de vidro Pyrex (radiação UVA 

e VIS). Soluções aquosas do BPA (100 mL) em diferentes concentrações foram 

submetidas ao processo fotocatalítico em pH 6,0 e os estudos foram realizados em 

triplicatas. 
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Para análise em HPLC-DAD e LC-MS/MS foram testadas as seguintes 

condições: concentração do BPA 5,0 mg L-1 e 10 mg de TiO2, em um sistema irradiado 

por 60 min. Já para análise em GC-MS utilizou-se concentração de BPA de 50,0 mg L1 

e 100 mg de TiO2, em um sistema irradiado por um período de  240 minutos. Em 

ambos os estudos a distância entre o bulbo e a solução de BPA foi mantida a 5 cm. 

Alíquotas foram coletadas antes e ao final do processo e submetidas à extração por 

HF-LPME para posterior análise. As condições viabilizadas neste processo 

fotocatalítico foram baseadas em estudos presentes na literatura 

científica.(SHARMAet al.,2015; KONDRAKOVet al., 2014; ABOet al., 2016; JIA et al., 

2012.)  
 
FIGURA 10: ESQUEMA DO REATOR FOTOQUÍMICO. 1. LÂMPADA A VAPOR DE 
MERCÚRIO; 2. BULBO DE VIDRO 3. ENTRADA DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO; 4. SAÍDA 
DE ÁGUA; 5. SOLUÇÃO DE BPA; 6. AGITADOR MAGNÉTICO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: A autora 
 
 

4.4.1 Estudo da incidência da radiação UV-A 
 
 
Colocou-se no reator 100 mL de BPA (5 mg L-1; pH= 6), após adicionou-se 10 

mg de TiO2 sob agitação magnética constante em presença de radiação UVA.  O 

tempo de reação foi proporcional a 60 min. Testou-se duas distâncias da lâmpada 

em relação a solução, sendo respectivamente de 10 cm e 5 cm. Realizou-se o 

estudo em triplicata e alíquotas foram coletadas antes e ao final do processo, 

filtradas em membrana de acetato de celulose (0,45 m) e submetidas a posterior 

análise por LC-DAD. 
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4.4.2 Estudo de adsorção. 
 
 
Colocou-se no reator 100 mL de BPA (5 mg L-1; pH= 6) , após  adicionou-se 10 

mg TiO2 e deixou por 60 min sob agitação magnética constante, sem a presença 

da radiação UVA.  Realizou-se o estudo em triplicata e  alíquotas foram coletadas 

antes e ao final do processo, filtradas em membrana de acetato de celulose (0,45 

m) e submetidas à posterior análise por LC-DAD. 

 
 

4.4.3 Estudo de fotólise 
 
Colocou-se no reator 100 mL de BPA (5 mg L-1 ; pH= 6) sob agitação 

magnética constante e em presença da radiação UVA apenas, não adicionando 

TiO2 . Realizou-se o estudo em triplicata e  alíquotas foram coletadas antes e ao 

final do processo, filtradas em membrana de acetato de celulose (0,45 m) e 

submetidas à posterior análise por LC-DAD. 

 
4.5 MICROEXTRAÇÃO EM FASE LÍQUIDA COM FIBRA OCA  
(HF-LPME). 

 
O procedimento de extração foi baseado em estudos anteriores do grupo de 

pesquisa (HORTA, 2018). Antes do processo de extração se realizou a limpeza da 

fibra de polipropileno. Para isto, cortou-se a fibra em fragmentos de 6 cm de 

comprimento e mergulhados em acetona e mantidos em banho ultrassônico durante 5 

min. Em seguida, a fibra foi seca no ambiente. Para análise em HPLC-DAD e LC-MS/ 

MS aplicou-se o modo três fases. Para o processo de extração se utilizou duas 

microsseringas de HPLC de 25 de μL, de maneira que cada uma foi inserida nas 

aberturas das extremidades da fibra. Injetou 25 μL da fase aceptora (água ultrapura 

em pH 12) no interior da fibra, a outra serviu como suporte para evitar a perda de 

solvente durante a extração. Após mergulhou-se a fibra em 1- octanol durante 20 s. 

Com a configuração da fibra no formato de “U”, imergiu-a em 10 mL da fase doadora 

(amostra degradada de BPA) sob agitação magnética por 30 min. Após coletou-se 

aproximadamente  15 μL da fase aceptora, a qual foi transferida para um insert com 

volume final de 100 μL que foi completado com a fase móvel. 

 Para análise em GC-MS aplicou-se o modo duas fases, o procedimento 

adotado diferenciou-se do modo três fases apenas na fase aceptora, na qual utilizou-

se o solvente 1-octanol. O volume coletado após a extração de aproximado de 15 μL 

foi  transferido para um insert de 500 μL (FIGURA 11). Após a coleta da fase aceptora, 

três procedimentos de reconstituição/derivatização do extrato foram investigados a fim 
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de se alcançar maiores respostas em termos de áreas de pico, os quais são descritos 

a seguir. 

 
Procedimento 1: O volume da amostra coletada (aproximadamente 15 μL) foi seco no 

concentrador de amostras durante 2 h a uma temperatura de 60ºC. Após isto, 

adicionou-se 150 μL de acetato de etila e, posteriormente, agitou-se por 20 s em 

vortex. Em seguida  1 μL foi injetado no sistema GC-MS para posterior análise. 

Procedimento 2: Ao volume da amostra coletada (aproximadamente 15 μL) adiciona-

se 135 μL de acetato de etila, agitou-se em vortex por 20 s e posterior injeção de 1 μL 

no sistema GC-MS. 

Procedimento 3: Utilizou-se novamente um volume de 15 μL da amostra. Esta 

alíquota foi posteriormente seca utilizando um concentrador de amostras durante 2 h a 

uma temperatura de 60ºC. Em seguida foram adicionados 20 μL do derivatizante 

BSTFA e colocado em forno  micro-ondas doméstico com potência de 840W por 5 

min. Após, adicionou-se 130 μL de acetato de etila, agitou-se em vortex por 20 s para 

que finalmente, injeção de 1 μL no GC-MS. Este procedimento adotado foi elucidado 

no trabalho de  MACHADO e colaboradores (2015). 

 
FIGURA 11: ETAPAS DO PROCESSO DA HF-LPME 
 

      FONTE: A autora. 
 
 

 



47 
 

 
 
Em um segundo momento foi realizado um planejamento fatorial 23. As 

variáveis selecionadas para o estudo e os valores dos níveis inferiores (-), superiores 

(+) e o ponto central, estão apresentados na TABELA 6. Os resultados foram tratados 

e gerados no software Statistica® versão 7.0. 

 
TABELA 6: VÁRIÁVEIS SELECIONADAS PARA O ESTUDO; VALORES DOS NÍVEIS  
INFERIORES, SUPERIORES E PONTO CENTRAL.  

 
Variáveis 

 
Nível (-) 

 
Ponto Central 

 
Nível (+) 

              Tempo de extração (min) 10 20 30 

Velocidade de agitação (rpm) 450  600 750 

Comprimento da fibra (cm) 6 7 8 

FONTE: A autora. 
 
 

 
4.5.1 HF-LPME  IN-SITU 

 
Colocou-se no reator (diâmetro interno: 7 cm; altura: 9 cm) 150 mL de BPA (50 

mg L-1; pH= 6) , após  adicionou-se 150 mg TiO2 . Em seguida, com auxilio de uma 

das mocroseringas, injetou 25 μL da fase aceptora (1-octanol) no interior da fibra, a 

outra serviu como suporte para evitar a perda de solvente durante a extração. 

Após mergulhou-se a fibra em 1- octanol durante 20 s. Com a configuração da 

fibra no formato de “U”, imergiu-a em solução de BPA presente no reator (FIGURA 

12), onde permaneceu sob agitação magnética por 30 min. Após coletou-se 

aproximadamente 15 μL da fase aceptora, a qual foi transferida para um insert, 

que foi completado com 130 μL acetato de etila, agitou-se em vortex por 20 s, e 

posterior injeção no GC-MS. As condições tamanho de fibra, velocidade de 

agitação e tempo que a fibra permaneceu em contato com a solução presente no 

reator foram as condições otimizadas com o planejamento fatorial 23. A cada 30 

minutos desligava-se a lâmpada  e trocava-se a fibra, sendo a reação 

acompanhada por 120 minutos. Realizou-se este estudo em duplicata. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

FIGURA 12: ESQUEMA DA DEGRADAÇÃO IN-SITU. 1. LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO; 
2. . ENTRADA DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO 3. SAÍDA DE ÁGUA 4. SAÍDA DE ÁGUA; 5. 
AGITADOR MAGNÉTICO; 6.SERINGA DE LC- SUPORTE DA FIBRA OCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FONTE: A autora. 

 

 
 

4.6 CONTROLE ANALÍTICO 
 
No estudo inicial foi utilizado um cromatógrafo a líquido de alta eficiência com 

detector de arranjo de diodos (HLPC-DAD), modelo Agilent 1260, equipado com injetor 

automático. A aquisição e tratamento de dados foi utilizado o software OpenLab 

Ezchrom Elite. 

Para definir o substrato modelo foram analisados sete analitos divididos em duas 

soluções mix.  Testaram-se três composições de fase móvel com intuito de se obter 

resolução cromatográfica satisfatória em menor tempo de análise. As condições 

cromatográficas foram baseadas em estudos da literatura e em experiências 

anteriores do grupo de pesquisa. Estes parâmetros estão especificados na TABELA 7. 

(HAERI, 2016; VERBINNEN et al.,2010; GEORGAKI et al., 2014; PEBDANI et 

al.,2016.). 
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TABELA 7: CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS VIA LC-DAD. 
   
 
 

Possíveis substratos 
modelo 

Solução Mix 1 Solução Mix 2 
Bisfenol-A Carbamazepina 
Estradiol Cloranfenicol 
Estrona 

17α-etinilestradiol 
Diazepam 

  

 

Condições     
Cromatográficas 

              
 
 
 
 
 
               Modo de eluição: 
 

                     Gradiente 01 
Tempo (min)/  H2O ou tampão/   MeOH 
         15                    43%                  57% 
         18                    43%                  57% 
         21                    50%                  50% 
         25                    50%                  50% 
                     Gradiente 02 
    Tempo (min)/     H2O    /   MeOH 
         15                   80%          20% 
         18                   30%          70% 
         21                   80%          20% 
         25                   80%          20% 
         

Volume de injeção: 10 uL 
Vazão: 1,0 mL min-1 

Comprimento de onda: 280 nm 
  
 
      Coluna e pré-coluna 

Marca: C18-Microsorb-MV 100-5 
Dimensões: 250 mm x 4,6 mm 

 Tamanho da partícula: 5 μm 
  

 
 
 

Fase Móvel 
 

 

 
Composição 1 Composição 2 Composição 3 

50% MeOH 
50% H2O 

50% MeOH 
50 % Tampão pH 4 

50% MeOH 
50 % Tampão pH 7 

   

FONTE: A autora. 
 
 

Antes do uso, a fase móvel foi filtrada e desgaseificada. Para acetonitrila 

utilizou-se membrana de PTFE (politetrafluoretileno) modificado (0,45 μm, 47 mm 

Millipore®) e para solução tampão, membrana nitrato de celulose (0,45 μm, 47 mm 

Sartorius®). A desgaseificação ocorreu em banho ultrassônico durante 30 minutos. 

O tampão utilizado foi o hidrogenofosfato de potássio (J.T. Baker®- Philisburg, 

EUA) e dihidrogenofosfato de potássio (Vetec® - Rio de Janeiro, Brasil) na 

concentração de 0,010 mol L-1 em pH 4 e pH 7. 

Para separação e detecção dos produtos de degradação foi utilizado um 

cromatógrafo a gás modelo GC-2010 Plus (Shimadzu®, Japão) hifenado a um 

espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo TQ8040 (GC-MS/MS) com 

autoamostrador AOC 5000 para análises de líquidos, “headspace” e SPME. Neste 

trabalho, o sistema GC-MS/MS foi operado nos modos simples (MS), em que o 

primeiro e o segundo quadrupolo (Q1 e q2) são empregados como focalizadores e o 

terceiro quadrupolo (Q3) como analisador. As condições de análise do sistema GC-MS 

são apresentadas na TABELA 8. 
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O método cromatográfico aplicado foi baseado no trabalho de Sharma e 

colaboradores (2015). Foram testados dois métodos, sendo operados nas mesmas 

condições com exceção do parâmetro “solvent cut” (tempo em que o filamento do MS 

se mantém desligado para passagem do solvente volatilizado), que foi executado em 

dois tempos, 5 minutos (método A) e 12,5 minutos (método B). 

 
TABELA 8: CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS VIA GC-MS. 

   
 
 

Injetor 

Temperatura do injetor: 250°C 
Volume de injeção: 1 uL 

Modo de injeção: Splitless e Split 1:10 
Solvent  cut : Método A: 5 minutos 

Método B: 12,5 minutos 
   
   
 
 
 
 

GC 

Coluna: SH-Rtx-5ms (Shimadzu) 
 30,0 m x 0,25 mm x 0,25 μm 

  
Gás de arraste: Hélio (5.0) 

 
 

Vazão: 1,0 mL min-1 

 
Rampa de Aquecimento: 

Coluna: 100 °C (2 min) 
R1: 10°C min-1 até 200°C (5 min) 
R2:   5°C min-1 até 250°C (5 min) 

   
 
 
 

TQMS 

Temperatura linha de 
transferência: 

 
300° C 

Temperatura do detector: 250°C 
Analisador de massas: Triplo quadrupolo 

Energia de ionização: 70 eV 
Modo de registro de íons: Full scan  

     Faixa de íons:  Razão m/z entre 50 e 500. 
   

FONTE: A autora. 
 

Os espectros do BPA e dos produtos de degradação foram obtidos através do 

banco de dados da biblioteca de espectro de massas Nist 05. O desenho das 

estruturas moleculares foi realizado no software ACD/ ChemSKetch.  
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TABELA 9: CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS VIA LC-MS/MS 

 

Condições     
Cromatográficas 

              
 
 
 
          Modo de eluição: 
 

                     Gradiente  
 
    Tempo (min)/     H2O    /   MeOH 
         15                   80%          20% 
         18                   30%          70% 
         21                   80%          20% 
         25                   80%          20% 
         

 
      Coluna e pré-coluna 

Marca: C18-InfinityLab Poroshell 120 
Dimensões:  2,1 mm x 100 mm 

 Tamanho da partícula: 2,7 μm 
  

Temperatura do detector: 200°C 
                    TQMS Analisador de massas: Triplo quadrupolo 

Fonte de ionização: ESI em modo positivo 
Modo de registro de íons: Full scan  

    Faixa de íons:  Razão m/z entre 50 e 600. 
FONTE: A autora. 

 

Para separação detecção dos produtos de degradação foi utilizado um 

cromatógrafo líquido LC-MS/MS Agilent modelo 1260 infinity (equipado com bomba 

quaternária G1311B, amostrador automático G1329B, termostatizador de coluna 

G1316A, detector DAD G4212B) acoplado a espectrômetro de massas com fonte de 

ionização ESI (electrospray) em modo positivo e analisador triplo quadrupolo (modelo 

Ultivo), sendo as condições cromatográficas apresentadas na TABELA 9. 

Os espectros dos produtos de degradação foram comparados com espectros 

presentes na literatura. O desenho das estruturas moleculares foi realizado no 

software ACD/ ChemSKetch.  

A toxicidade dos produtos de degradação investigados neste estudo foi 

analisada pelo software Toxtree-v2.6.13. 
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5.RESULTADOS 
 

5.1 SELEÇÃO DO SUBSTRATO MODELO 
 
 Conforme citado na seção 4.6, foram testados sete analitos para escolha dos 

substratos modelo. Os contaminantes de preocupação emergente foram selecionados 

conforme a disponibilidade de padrões analíticos e devido aos mesmos já serem 

submetidos por reações de degradação via fotocatálise heterogênea, contribuindo com 

os objetivos deste estudo. (GIRI E GOLDER., 2018; KONDRAKOV et al., 2014; 

MBOULA et al.,2015; SORNALINGAM et al.,2018., PAN et al.,2014; MOHAPATRA et 

al.,2014; GUPTA et al., 2018). 

Para uma resolução cromatográfica satisfatória em menor tempo de análise, 

foram avaliadas diferentes composições de fase móvel. Devido os analitos 

apresentarem grupos ionizáveis, utilizou-se solução tampão fosfato pH 4,0 e 7,0 na 

constituição da parte aquosa da fase móvel. Como descrito por Gomes e 

colaboradores (2020), a utilização de tampões na fase móvel é bastante explorada na 

otimização cromatográfica via LC, tendo o intuito de controlar o pH da fração aquosa 

de modo a garantir a neutralização de éspecies ionizáveis fazendo com que o analito 

tenha uma maior interação com a fase estacionária (no modo fase reversa) 

acarretando em picos cromatográficos simétricos e de maior intensidade. Desta 

maneira, procurou-se manter os analitos em sua forma neutra ou parcialmente 

ionizada (TABELA 10) com intuito de aumentar a interação dos compostos com a fase 

estacionária no modo de cromatografia reversa. 

 
TABELA 10: VALORES DE pKa DOS ANALITOS E SUA FORMA MAJORITÁRIA NAS 
COMPOSIÇÕES DE FASE MÓVEL UTILIZANDO TAMPÃO FOSFATO pH 4 E TAMPÃO 
FOSFATO pH 7. 
 CBZ CLF DZP E1 E2 17α-EE BPA 

pKa 15,9 7,5 3,4 10,9 10,7 10,4 10,2 

 Tampão 
pH 4 

Neutra Neutra Aniônica Neutra Neutra Neutra Neutra 

 Tampão 
pH 7 

Neutra Neutra Aniônica Neutra Neutra Neutra Neutra 

CBZ - Carbamazepina; CLF - Cloranfenicol; DZP - Dizepam; E1 - Estrona; E2 - Estradiol; 
17α –EE - 17α-etinilestradiol. Fonte: (pKa)- PUBCHEM-(NCBI)  National Center for 
Biotechnology Information, 2020. 
 
 

A FIGURA 13 ilustra os cromatogramas após análises via LC-DAD das duas 

soluções mix em três composições de fase móvel avaliada. Como o interesse neste 
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momento do trabalho foi obter uma condição cromatográfica satisfatória para que 

fosse possível o acompanhamento e avaliação da degradação de um substrato 

modelo, via fotocatálise heterogênea, a seleção deste substrato foi baseada na 

resolução cromatográfica, simetria e intensidade dos picos cromatográficos. 

 
 

FIGURA 13: CROMATOGRAMAS APÓS ANÁLISES VIA LC-DAD DAS SOLUÇÕES MIX 1 E 2. 

(a) 50% H2O / 50% MeOH, (b) 50%  tampão fosfato pH 4,0 / 50% MeOH e (c) 50% tampão 

fosfato pH 7,0/ 50% MeOH; Concentração das soluções de 1 mg L-1 ; Modo de eluição: 

gradiente 01; Outras condições cromatógraficas são descritas na TABELA 3. 

 

 

De acordo com a Figura 13 os compostos pertencentes a classe dos hormônios 

(estradiol; estrona e 17α-etinilestradiol), pelo fato de possuirem estruturas químicas 

semelhantes, não apresentaram resolução aceitável, gerando uma banda não 

resolvida (coeluição dos três analitos) em todas as análises.  Por outro lado, o pico de 

BPA apresentou-se simétrico em todas as composições, além de  intensidade de pico 

satisfatória para concentração de 1 mg L-1 mesmo sem etapa de pré-concentração.  

Ainda com base nos cromatogramas (FIGURA 13) é possível observar que a 

cloranfenicol, carbamazepina e diazepam apresentaram-se  satisfatória resolução e 

simetria dos picos, porém, o diazepam foi o composto que apresentou a menor 

detectabilidade de pico em termos de altura de pico cromatográfico, em comparação 
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aos picos originados dos compostos carbamazepina e cloranfenicol. Além disso, para 

todos os compostos se pode observar que não ocorreu uma mudança significativa no 

perfil cromatográfico quando se alterou a composição de fase móvel de água para 

solução tampão. Como apresentado na TABELA 9, os analitos apresentam-se  na 

mesma forma majoritária nas três composições de fase móvel, concluindo-se que as  

interações são semelhantes com a fase estácionária e móvel em todas as 

composições analisadas. Desta maneira, as próximas analises foram realizadas 

utilizando água e solvente orgânico na composição da  fase móvel.   

Portanto, devido a resolução cromatográfica, simetria e  intensidade do pico, os 

compostos  BPA, carbamazepina e cloranfenicol foram pré-selecionados como 

substratos modelo, gerando uma corrida cromatográfica de aproximadamente 6 

minutos. Porém, pela disponibilidade de padrões analíticos, optou-se por iniciar os 

estudos da fotocatálise heterogênea com o bisfenol-A e cloranfenicol como substratos 

modelo para este trabalho, como será apresentado a seguir. 

 

5.2 FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA. 
 

Na análise via LC-DAD utilizou-se uma concentração maior de BPA (5 mg L-1) 

em relação aquela usualmente encontrada em amostras de rios e água de torneira, 

que variam na ordem de ngL-1 a μg L-1 (HÁKOVÁ et al., 2018, NASCIMENTO e 

ROCHA., 2017; SELVARAJ et al., 2014). Tal escolha foi baseada na busca de 

informações sobre os possíveis produtos de degradação do BPA, uma vez que o 

emprego de maiores concentrações do padrão de BPA teoricamente poderiam gerar 

picos mais intensos de tais subprodutos.   

Com base na área do pico cromatográfico, o cloranfenicol teve uma 

porcentagem de degradação média de 96,2 ± 1,3% e o BPA de 77,7 ± 4,6% (n = 3). 

Este estudo mostra que ambos os contaminantes podem ser utilizados  como o 

substrato modelo, pois obtiveram uma degradação considerável em pouco tempo de 

reação podendo ser possível a análise dos seus subprodutos,  o que já era esperado 

conforme trabalhos relatados na literatura. (ABO et al.,2016; CHIANG et al,.2004; 

ZHANG et al., 2010; GEORGAKI et al., 2014). 

Com o objetivo de dar um direcionamento ao estudo, uma vez que neste 

trabalho pretende-se testar o uso de técnicas miniturizadas para pré-concentrar os 

produtos de degradação, optou-se neste momento pela seleção de um único substrato 

modelo. Ressalta-se que os trabalhos descritos com esse objetivo utilizaram técnicas 

convencionais no preparo de amostra, como a LLE e a SPE (OLIVEIRA et al., 2008; 

DIONISIO et al., 2010). 
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Desta maneira, dentre os dois substratos optou-se pela seleção do BPA, pois 

de acordo com a literatura: I) O BPA é poluente ambiental de relevância;  II) Se mostra 

resistente frente a processos biológicos convencionais; III) É de fácil monitoramento; 

IV) possui informações acerca da sua degradação por fotocatálise de maneira a 

facilitar a interpretação dos resultados; V) apresenta moléculas de subprodutos já 

elucidada. (SHARMA et al., 2015; YU et al.,2016; RODRIGUEZ et.al., 2010).  

Assim, com o intuito de investigar o comportamento do BPA quando submetido 

ao processo da fotocatálise heterogênea realizou-se estudos preliminares 

relacionados a incidência da radiação sobre a solução de BPA bem como aos 

processos de adsorção e fotólise. 

 

5.2.1 Estudos preliminares – Incidência da radiação UV-A, 
fotocatálise, adsorção e fotólise. 

 

- Incidência da Radiação UV-A  
 

Segundo STEFAN (2018, p. 56), o posicionamento da lâmpada e a distância da 

mesma em relação a solução a ser degradada são parâmetros que influenciam na 

taxa de degradação do contaminante. Porém, poucos são os estudos sobre 

fotocatálise heterogênea que descrevem estes parâmetros em sua metodologia. No 

trabalho de Kudlek (2018) e Kaabeche e colaboradores  (2019) a lâmpada foi 

posicionada axialmente a solução. Já nos estudos de Zhang e Wang (2017) e Jorfi e 

colaboradores (2018)  utilizou-se uma distância da radiação até a solução de 10 cm. 

Baseando-se na literatura, neste estudo a lâmpada  permaneceu axialmente a solução 

de BPA  e  a incidência da radiação UV-A permaneceu 10 cm da superfície da 

solução. 

Observou-se que ao fixar a distância de 10 cm ocorreu uma degradação de 

77,6 ± 4,6% (n=3), porém, ao  investigar uma menor distância da lâmpada em relação 

a superfície da solução, 5 cm, constatou-se uma maior  degradação, de 91,6 ± 2,9% 

(n=3). Através deste estudo concluiu-se que ao deixar a lâmpada mais próxima a 

superfície da solução do contaminante a incidência da radiação UV-A foi maior, 

ocorrendo uma maior degradação do BPA. Desta maneira, para garantir análises 

posteriores precisas foi utilizado como padrão uma distância de 5 cm da lâmpada em 

relação a superfície da solução de BPA.  

Um ponto importante de se destacar é que neste estudo a exitação do 

semicondutor TiO2, está ocorrendo pela radiação artificial UVA. Esta radiação possui 

comprimento de onda entre 320 a 400 nm emitindo uma quantidade de energia menor 
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em relação a radiação UVC, tendo comprimento de onda menor que 280 nm. 

(OKUNO; VILELA.,2005).  Conforme trabalhos da literatura, as radiações UVA e UVC 

já foram utilizadas na degradação do BPA via fotocatálise heterogênea. (Zarjav et al., 

2019;  Silva et al.,2014). 
Pela radiação UVC ser energeticamente maior, a quantidade de fotóns gerados 

durante o processo da fotocatálise heterogênea será maior e consequentemente a 

degradação do BPA será mais eficiente. Porém, este estudo evidencia que utilizando a 

radiação UVA, mesmo sendo energeticamente menor que a radiação UVC, foi 

possível obter uma degradação considerável do composto BPA possibilitando a 

investigação dos seus subprodutos. 

 

- Estudo de Adsorção e Fotólise 

 

A degradação do BPA pode ocorrer via fotocatálise pela adsorção na superfície 

do catalisador ou via fotólise assistida pela radiação UVA (FIGURA 14). Os estudos de 

adsorção e fotólise foram realizados para comprovar que o processo de fotocatálise é 

o que mais influencia na degradação do contaminante estudado.  

 
FIGURA 14: COMPARAÇÃO DOS ESTUDOS DE ADSORÇÃO, FOTÓLISE E FOTOCATÁLISE 

HETEROGÊNEA DO BPA; CONCENTRAÇÃO DE BPA= 5 mg L-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FONTE: A autora 

 

Após 60 minutos do catalisador TiO2 em contato com a solução de BPA 

verificou-se uma baixa taxa de adsorção de apenas 6,1 ± 3,4%, de maneira que este 

valor condiz com estudos da literatura que reportam valores entre  3 a 6%. ( TSAI et 
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al., 2009 ; ZHAO et al., 2018). Em relação a degradação do BPA via fotólise, neste 

estudo foi de 11,64 ± 0,76%, porém, os estudos  da literatura reportam uma taxa 

menor que 5% (Zarjav et al., 2019, ). Com isso, através dos estudos de adsorção e 

fotólise em que foram observadas baixas taxas de degradação do BPA, conclui-se que 

a degradação do BPA é mais eficiente quando submetida ao processo da fotocatálise 

heterogênea, com degradação da ordem de 92% após 60 minutos de degradação, 

como relatado anteriormente. 
 
5.2.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV) 

 
Objetivando complementar o estudo do comportamento do catalisador TiO2 na 

presença da solução de BPA, realizou-se análise por espectroscopia na região do 

infravermelho (FIGURA 15). Em concordância com a literatura, bandas do padrão de 

TiO2 podem ser observadas em baixa intensidade na região de 3400 cm-1 e 1620 cm1, 

referindo-se, respectivamente, ao grupamento hidroxila (O-H) e as moléculas de água 

que são adsorvidas na superfície do óxido devido à umidade do ar. Outra banda 

característica, na região entre 500- 700 cm-1,corresponde à vibração de alongamento 

Ti-O-Ti. (FIGURA 15-a). (LIAO et al., 2015; POZAN et al., 2013)  

As bandas caracteríisticas do BPA (FIGURA 14-b) presentes na região de 3370 

cm-1 se refere ao grupamento fenol, enquanto que as bandas em 2970 cm-1 e na 

região entre 1250 cm-1 e 830 cm-1 referem-se respectivamente às ligações C-H do 

grupo aromático e ao estiramento das ligações C-O e C-C de alcanos da estrutura de 

BPA. Por fim, a região de 550 cm-1  é relacionado aos anéis de benzeno. (DEIRRAM et 

al.,2012 ). 

Ao comparar o espectro do TiO2-BPA-ADS (FIGURA 15-d) com o espectro do 

padrão de  TiO2 (FIGURA 15-a), observa-se uma mudança na estrutura do TiO2, pois 

surge outros estiramentos na região entre  3000 cm-1 a 1000 cm-1, além do aumento do 

sinal relacionado ao estiramento na região de 1620 cm-1 (H2O) e redução do sinal na 

região entre 500- 700 cm-1 (Ti-O-Ti). Porém, ao comparar com as bandas 

características do padrão de BPA (FIGURA 15-b) é verificada uma grande 

semelhança. 
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FIGURA 15: ESPECTROS NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO. (A) PADRÃO DE TIO2; (B) 
PADRÃO DE BPA; (C) TIO2-BPA-UVA E (D) TIO2-BPA-ADS.   

FONTE: A autora 
 

Esse estudo demostra que ao manter o TiO2 em contato com a solução de 

BPA, sem a presença de radiação UVA, ocorre uma mudança no perfil espectral do 

TiO2, podendo evidenciar que as moléculas de BPA ou moléculas de água são 

adsorvidas na superfície do TiO2, como já relatado anteriormente, onde verificou-se a 

adsorção de aproximadamente 6% de BPA. 

Baseando-se no mecanismo de adsorção do substrato na superfície do TiO2, o 

processo de degradação ocorre na superfície do catalisador, uma vez que as 

moléculas do substrato são adsorvidas e degradadas pelo radical hidroxila que 

também são formados nesta superfície. (IBHADON e FITZPATRICK., 2013). 

Vale salientar que  o pH do meio possui um papel importante no processo de 

adsorção do substrato na superfície do catalisador. Considerando que a superficie do 

TiO2 é neutra em pH 6,9, abaixo deste valor sua superfície estará positivamente 

carregada e em pH acima negativamente carregada (PALMISANO et al., 2007). 

Neste caso a superfície estará positivamente carregada, pois o pH do meio é 

igual a 6  e nesta condição é possível interações eletrostáticas com íons hidroxilas 

provenientes da água, podendo acarretar na modificação do perfil espectral (FIGURA 

15-d), além disso, pesquisas demostram que as reações na superfície do catalisador 

com a água são predominantes, uma vez que as moléculas de água são mais 
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abundantes do que as moléculas do contaminante. Em relação a molécula do 

substrato BPA, esta encontra-se na sua forma eletricamente neutra (pKa= 9,5), 

podendo ter uma mínima interação  com a superfície do TiO2 (IBHADON e 

FITZPATRICK., 2013) 

A literatura aborda que o mecanismo de adsorção de  moléculas orgânica na 

superfície do TiO2 vem sendo muito estudada ,porém, vem se demostrando um estudo 

complexo de compreender. No trabalho de Thomas e Syres (2012) é abordado que 

moléculas orgânicas que possuem álcoois em sua estrutura como o catecol, são 

adsorvidos da superfície do TiO2 por interações intermoleculares, fato esse que 

também contribui para uma possível explicação da modificação no perfil espectral do 

TiO2 na FIGURA 15-d.  
Divergente do teste de adsorção, observa-se que as informações estruturais do 

espectro do TiO2-BPA-UVA (FIGURA 15-c) são semelhantes a do padrão de TiO2 e 

diferentes do padrão de BPA, concluindo-se que: i) o  BPA é degradado pelo processo  

de fotocatálise heterogênea e não por um processo de adsorção; ii) o semicondutor 

atua como um catalisador e não como um material adsorvente; iii) as variáveis 

experimentais como  pH e concentração da solução do substrato, característica 

estruturais e massa do semicondutor  influenciam para um bom desenvolvimento do 

TiO2 como catalisador da reação. 

 
 

5.3 HF-LPME  
 

5.3.1 Seleção da fase aceptora (solvente de extração). 
 

Uma vez avaliado de forma prelimiar o processo de fotocatálise heterogênea 

do BPA, a próxima etapa do projeto consistiu na avaliação da técnica de HF-LPME 

para a pré-concentração dos produtos de degradação com intuito de elucidar novos 

subprodutos e/ou rotas de degradação deste substrato modelo. Condições como a 

configuração da fibra na forma de “U”, volume da fase doadora de 10 mL e volume da 

fase aceptora de 25 μL, foram baseadas em estudos realizados pelo grupo de 

pesquisa (HORTA, 2018). 

Com relação à seleção do solvente extrator e aceptor, como evidenciado 

anteriormente na TABELA 2 (seção 2.4), diclorometano e acetato de etila têm sido 

solventes geralmente utilizados na extração do BPA quando empregadas as técnicas 

LLE e a SPE, enquanto que para HF-LPME o 1-octanol tem sido o solvente mais 

empregado (MERIB E CARASEK., 2013). Dessa forma, os três solventes foram 

avaliados neste estudo por meio de testes em triplicata, preenchendo o lúmem e os 

poros da fibra hidrofóbica com o mesmo solvente, inserindo-a posteriormente em água 
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ultrapura, sob agitação durante 30 minutos.  

O uso do acetato de etila por ter uma solubilidade maior em água (80 g L-1 à 25 
0C) acarretou na sua perda para o meio aquoso durante o processo, o mesmo 

ocorrendo quando utilizado diclorometano, mesmo este tendo uma solubilidade menor 

em água (17,5 g L-1 à 25 0C) em relação ao acetato de etila. Nestes dois casos, não 

houve uma recuperação satisfatória e reprodutível do volume do lúmem da fibra. Já 

empregando o 1-octanol (solubilidade em água de 0,54 g L-1 à 25 0C) foi possível a 

coleta de aproximadamente 15 μL do volume interno do lúmen após 30 minutos. Desta 

maneira, o 1-octanol foi selecionado como solvente extrator e aceptor durante o 

processo da HF-LPME. Além disso, segundo a literatura o 1-octanol é um solvente 

compatível com esta  técnica de extração, pois possui uma baixa volatidade, o que 

evita sua evaporação durante o procedimento  além de possuir uma boa imobilização 

no poros da fibra (SHARIFI et al., 2015). 

 
5.3.2 Pré-concentração do BPA e subprodutos de degradação - 
Análises por LC-UV/DAD. 

 
Após submeter a solução contendo BPA por 60 min ao processo fotocatalítico e 

posterior etapa de microextração via HF-LPME, foi possível verificar o pico 

cromatográfico referente ao BPA não degradado e pré-concentrado além de picos com 

baixa intensidade e assimétricos (destacados em vermelho na FIGURA 16-c) que 

poderiam indicar possíveis produtos da degradação do BPA. 

Neste estudo, o modo de eluição utilizado foi o gradiente 02, como apresentado 

na tabela 7 da seção 4.6. O intuito foi de aumentar o tempo de retenção do BPA, para 

investigar possíveis subprodutos com tempo de retenção menores que o do BPA. 

Como demostrado na FIGURA 16, ao mudar o modo de eluição, o tempo de retenção 

do BPA passou de 6 minutos (FIGURA 13, seção 5.1) para aproximadamente 16 min, 

com isso foi possível evidenciar picos assimétricos e de baixa intensidade de possíveis 

produtos de degradação entre os tempos de 3 a 6 min, sendo que os mesmos não 

foram evidenciados nas analises que não foram realizadas a HF-LPME, como 

demostrado na FIGURA 16-b. 

Assim, este estudo demostrou a viabilidade da técnica HF-LPME para fins de 

pré-concentrar os analitos presentes na matriz aquosa, uma vez que sem o pré-

concentração não foi possível observar nenhum pico além do BPA. Ainda, mesmo não 

sendo possível neste momento afirmar que os picos de baixa intensidade sejam de 

fato subprodutos de degradação do BPA, uma vez que a detecção foi realizada por 

detectores espectrofotométricos (UV/DAD), estes resultados foram promissores em 

termos da possível detecção e posterior elucidação destes subprodutos.  
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FIGURA 16: a) CROMATOGRAMA DO BPA APÓS 60 MIN DE DEGRADAÇÃO 
FOTOCATÁLITICA E  UTILIZANDO O MODO DE ELUIÇÃO GRADIENTE 01; b) 
CROMATOGRAMA DO BPA APÓS 60 MIN DE DEGRADAÇÃO FOTOCATÁLITICA E  
UTILIZANDO O MODO DE ELUIÇÃO GRADIENTE 02; c) E POSSÍVEIS PRODUTOS DE 
DEGRADAÇÃO APÓS A PRÉ-CONCENTRAÇÃO VIA HF-LPME- MODO 3 FASES/LC-
UV/DAD  E MODO DE ELUIÇÃO GRADIENTE 02. Outras condições cromatógraficas são 
descritas na TABELA 7. Destaque em vermelho: Possíveis produtos de degradação do BPA. 

 
 

Com intuito de aumentar a detectabilidade da análise e verificar de fato quais 

subprodutos são formados, as análises futuras foram realizadas em um sistema 

cromatográfico de maior resolução acoplado a um detector mais sensível e com 

possibilidade de propor a estrutura química destes subprodutos.  Para este fim, o 

sistema GC-MS, como descrito na seção 4.6, foi utilizado.  

 
 

5.3.3 Pré-concentração do BPA e dos subprodutos de degradação - 
Análises por GC-MS. 

 

Na análise via GC-MS utilizou-se a mesma concentração de BPA (5 mg L-1) dos 

estudos anteriores via HPLC-UV/-DAD. Porém, mesmo pré-concentrando a amostra 

de BPA degradado pela técnica HF-LPME e utilizando um sistema de detcção mais 
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sensível (espectrometria de massas) comparado à detecção via UV-DAD, nenhum 

produto de degradação pode ser elucidado, sendo possível apenas monitorar a 

degradação do BPA a partir da porcentagem de diminuição da área de pico. Neste 

caso, após 60 min de reação verificou-se uma degradação de 88,5 ± 12,3% do BPA 

(FIGURA 17), sendo esta porcentagem condizente com os estudos realizados no LC-

UV/DAD e em trabalhos da literatura (SILVA et al., 2014; ZHAO et al.,2018). Para 

obtenção desse resultado, o 1-octanol foi seco (procedimento 1 da seção 4.4) após a 

coleta da fase aceptora e o parâmetro “solvent cut” foi estabelecido em 5 min (método 

cromatográfico A). 
 
FIGURA 17: CROMATOGRAMAS DE ÍON EXTRAÍDO DAS ANÁLISES DA SOLUÇÃO 
PADRÃO DE BPA (A) E DA SOLUÇÃO DE BPA SUBMETIDO A 60 MINUTOS DO 
PROCESSO FOTOCATALÍTICO (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FONTE:  A autora 
 

Na literatura, alguns trabalhos que identificaram os intermediários de 

degradação do BPA por ação da GC-MS propuseram o estudo empregando 

concentrações iniciais de BPA entre 40,0 e 100,0 mg L-1 (SHARMA et al., 2015; 

KONDRAKOV et al., 2014; BECHAMBI et al., 2016), ou seja, uma magnitude 

aproximadamente 10 vezes maior que a empregada até o presente momento neste 

estudo. Desta maneira optou-se por aumentar a concentração inicial de BPA de 5,0 

para 50,0 mg L-1 na expectativa de identificar os produtos de degradação. 

Além de aumentar a concentração de BPA, optou-se por não secar a fase 

aceptora (procedimento 2 da seção 4.5) na expectativa de evitar perdas dos 
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intermediários por volatilização. Entretanto, ao utilizar o método cromatográfico A 

(solvent cut, iniciado em 5 min), evidenciou-se a  saturação do detector pelo excesso 

de 1- octanol, no tempo de retenção de 12,5 min durante a corrida cromatográfica. 

Assim, optou-se por aumentar o tempo do solvent cut para 12,5 min (método 

cromatográfico B), evitando a saturação do detector pelo excesso de solvente 

volatilizado. 

Em relação ao modo de aquição, testou-se o modo Splitless (sem divisão da 

amostra), como utilizado no trabalho base do método cromatográfico (SHARMA et al., 

2015), porém, também evidenciou uma saturação no detector referente ao pico do 

Bisfenol-A. Desta maneira, o modo de injeção Split (com divisão da amostra) 1:10 foi 

utilizado neste trabalho não ocorrendo saturação no detector ao utilizá-lo nas análises 

sequentes. 

Com estas alterações, em especial o aumento da concentração inicial de BPA, 

a concentração de catalisador e o tempo de degradação também foram ajustados da 

seguinte maneira (de acordo com estudos prévios encontrados na literatura): a 

concentração de TiO2 foi aumentada de 100 mg L-1 para 1000 mg L-1 e o tempo de 

reação de 60 min para 240 min(SHARMA et al., 2015; KONDRAKOV et al., 2014; 

BECHAMBI et al., 2016). Assim, novos experimentos de fotocatálise foram avaliados 

nas condições modificadas e os resultados serão descritos a seguir. 

Primeiramente, em termos de eficiência da etapa de microextração, foi 

observado que através da razão da área de pico referente ao padrão de BPA 

submetido à técnica HF-LPME (FIGURA 18-b) pela área de pico da solução padrão 

sem pré-concentração (FIGURA 18-a), houve um fator de enriquecimento da ordem de 

12 vezes. Em seguida, verificou-se que aumentando os valores das variáveis de 

degradação e utilizando o procedimento 2 (seção 4.4) foi possível identificar cinco 

possíveis intermediários de degradação (FIGURA 18-c) no modo fullscan, e que após 

240 minutos de reação fotocatalítica, houve uma degradação de 89,4 ± 11,0 % de 

BPA. 
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FIGURA 18: CROMATOGRAMAS  APÓS  ANÁLISE VIA GC-MS DA SOLUÇÃO PADRÃO DE 
BPA SEM PRÉ-CONCENTRAÇÃO (A);  APÓS HF-LPME (B) E  APÓS 240 MINUTOS DA 
FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA E POSTERIOR EXTRAÇÃO VIA HF-LPME (C).  
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Dos cinco intermediários de degradação do BPA encontrados,  dois ainda não 

foram relatados na literatura (A (4-etil-2metóxi-fenil) e B (4-(2-butil)-fenol)) e outros 

três são caracterizados como subprodutos da degradação e BPA, já elucidados por 

trabalhos prévios da literatura (C (4-hidroxi-acetofenona), D (4-ciclohexil-acetofenona) 

e E (2,2´bifenildiol) – FIGURA 17-c). 

O composto C foi relatado em vários estudos da literatura como intermediário 

de degradação do BPA utilizando o processo de fotocatálise heterogênea, como, por 

exemplo, nos estudos de Yu e colaboradores (2015), que utilizaram o semicondutor 

TiO2 modificado com o mineral  turmalina e no trabalho de Kaneco e colaboradores 

(2004), que utilizaram o TiO2 ativado com radiação solar. Outros trabalhos 

(KATSUMATA et al., 2004; ZHAN; et al., 2005; INOUE et al., 2007; LI et al., 2007; 

RODRÍGUEZ et al., 2010.) utilizaram como forma de degradação do BPA, o processo 
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oxidativo Fenton e foto-Fenton, com FeXOy (óxidos de ferro) como catalisador. 

Outros dois produtos de degradação reportados na literatura, D e E, foram 

obtidos por meio de outros processos oxidativos avançados, não sendo mencionadas 

em trabalhos que utilizaram a fotocatálise heterogênea. O composto D foi relatada no 

trabalho de Rodriguez e colaboradores (2010) que utilizou o processo oxidativo 

Fenton, enquanto que o composto E foi abordado no estudo de Sharma e 

colaboradores (2015), que degradaram o BPA através do processo de fotólise (UV-C/ 

peroximonosulfato).  

Até o momento, não há indício que os compostos A e B tenham sido relatados 

em literatura como intermediários da degradação do BPA, sendo duas estruturas de 

caráter inédito para os estudos de degradação do BPA via POAs, o que se torna muito 

positivo para este trabalho, já que, além de todas as vantagens apresentadas pela HF-

LPME, como pré-concentração, pouca quantidade de amostra e solvente extrator, é a 

primeira vez que se utilizada uma técnica de extração miniaturizada para pré-

concentrar os produtos de degradação de contaminantes de preocupação emergente. 

Com relação à exatidão desta etapa de elucidação de estruturas químicas, 

baseadas nas informações do banco de dados da biblioteca de espectro de massas 

Nist, a maioria dos estudos que abordam o mecanismo de degradação de BPA não 

relatam a porcentagem de similaridade das moléculas com o banco de dados, o que 

pode gerar avaliações qualitativas equivocadas e/ou supervalorisadas. Dos trabalhos 

utilizados como referência neste estudo, apenas o trabalho de KANECO e 

colaboradores (2004) relatou que a similaridade dos intermédiarios encontrados foi 

acima de 85%. Apesar de não existir um valor padrão de similaridade confiável para 

identificação de compsotos via MS, é comum que valores acima de 80% sejam 

consideráveis satisfatórios. 

Em relação a similaridade dos compostos elucidados neste presente estudo 

(por meio da biblioteca emrpegada – Nist 05), o pico de BPA apresentou porcentagem 

de 98% enquanto que para os produtos de degradação A, B, C e D  foi de 

aproximadamente 85%, sendo que os espectros de massas dos compostos já 

elucidados (C e D), são condizentes com a literatura.(YU et al., 2015; KANECO et al., 

2004; RODRÍGUEZ et al., 2010). Para o composto E (2,2´bifenildiol) a similaridade foi 

de 60%. Este valor baixo de similaridade pode ter sido causado pela baixa intensidade 

de pico, uma vez que a razão sinal/ruido do mesmo é vizualmente a mais baixa entre 

os compostos eluciaddos neste trabalho. Neste sentido, sugere-se que a interferência 

do ruído no perfil do espectro de massas do composto E (2,2’bifenildiol) possa ter 

causado a similaridade relatada de 60%. Mas apesar disso, o seu espectro de massas 

condiz com os espectros para este composto apresentados em outros trabalhos da 
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literatura (SHARMA et al., 2015), o que sustenta a hipótese de se tratar realmente do 

composto 2,2’bifenildiol.  Na FIGURA 19, encontra-se os espectros de massas, tempo 

de retenção, estrutura e nomenclatura referentes aos principais produtos de 

degradação do BPA identificados no cromatograma da FIGURA 18. 

 
FIGURA 19: ESPECTROS DE MASSAS, TEMPO DE RETENÇÃO, ESTRUTURA E 

NOMENCLATURA DO BPA E DOS SEUS POSSÍVEIS SUBPRODUTOS DE DEGRADAÇÃO. 
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5.3.3.1 Avaliação da etapa de derivatização. 

 

Ao analisar as estruturas dos cinco intermediários de degradação (FIGURA 

18), verifica-se que quatro deles possuem o grupamento funcional -OH, sendo 

possível o processo de derivatização via substituição do hidrogênio ativo por 

grupamentos apolares, como é o caso do grupo trimetilsilano – TMS ((CH3)3Si-), 

proveniente do agente derivatizante BSTFA. Os analitos A, B e C, possuem 1 

hidrogênio ativo em sua estrutura, sendo este substituído por 1 grupo TMS, tendo sua 

massa molar aumentada em 72 unidades. De maneira análoga, o analito E possuindo 

2 hidrogênios ativos, tendo sua massa molar aumentada em 144 unidades. Esse 

aumento de massa molar e a substituição do grupo polar das referidas estruturas 

garantem, respectivamente, um melhor perfil de fragmentação e uma maior 

volatilidade destes compostos, propiciando um perfil cromatográfico mais satisfatório 

(menor alargamento de pico e aumento de intensidade de pico). Por fim, o composto D 

não sofreu alteração, uma vez que não possui hidrogênios ativos de grupamentos 

polares em sua estrutura, não sendo passível de reação de sililação. Na TABELA 11 é 

apresentado a massa dos analitos não derivatizados e derivatizados. 

 
 
TABELA 11: MASSA MOLAR  DOS ANALITOS NÃO DERIVATIZADOS E MASSA MOLAR 
DOS ANALITOS APÓS A DERIVATIZAÇÃO 

 
 
Analitos 

 
MM do 

analito não 
derivatizado 

g/mol-1 

´ 
Número de 

grupos TMS 
adicionados 

 
MM do 
analito 

derivatizado 
g/mol-1 

A 152 1 224 
B 150 1 222 
C 136 1 208 
D 202 0 202 
E 186 2 330 

MM: Massa Molar; A- (4-etil-2metóxi-fenil);  B – (4-(2-butil)-fenol));  C- (4-hidroxi-acetofenona); 
D (4-ciclohexil-acetofenona); E (2,2´bifenildiol). 
 

Inicialmente com o intuito de compreender a resposta proveniente do processo 

de derivatização com relação à etapa de secagem do extrato, optou-se por secar o 1-

octanol coletado da fibra oca (procedimento 1 da seção 4.5) e injetar a amostra em 

acetato de etila sem realizar a etapa de derivatização. Desta maneira, comparando-se 

com as injeções dos extratos sem secagem do 1-octanol, foi possível verificar se nesta 

etapa ocorria perda dos analitos por volatilização (FIGURA 20). A princípio, a etapa de 

secagem do 1-octanol antes da derivatização se faz necessária, já que se trata de um 

solvente prótico que pode competir pelo agente derivatizante levando a substituição do 
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hidrogênio do grupo álcool pelo TMS.  

Para verificar se houve diferença significativa entre as médias das áreas 

cromatográficas dos analitos referente aos três estudos realizados, aplicou-se a 

análise de variança (ANOVA) e o teste de Tuckey (com 95 % de confiança). 

 

 
FIGURA 20: GRÁFICO DA MÉDIA DA ÁREA DE PICO (n=3) DAS ANÁLISES VIA GC-MS EM 
FUNÇÃO DO TEMPO DE RETENÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS DE DEGRADAÇÃO DO BPA, 
OBTIDO ATRAVÉS DOS TRÊS PROCEDIMENTOS APRESENTADOS NA SEÇÃO 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-(4-etil-2metóxi-fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-
acetofenona); E - (2,2´bifenildiol). 

 
Ao secar o 1-octanol, os intermediários que possuem em sua estrutura o 

grupamento metóxi, etil ou metilpropil ligados à estrutura fenólica (A e B) 

apresentaram diferença significativa em relação às áreas em que o extrato de 1-

octanol, após coleta do lúmen da fibra de HF-LPME, não foi seco. Nestes dois casos 

houve redução nas intensidades de pico. Porém, os intermediários C e D que 

possuem em suas estruturas o grupamento etilcetona ligados à estrutura fenólica, 

apresentaram aumento das áreas dos picos cromatográficos quando realizou a 

secagem do solvente, este  comparado ao extrato sem a etapa de secagem. 

Uma possível explicação para este fenômeno é devido à volatilização das 

moléculas que possuem os grupamentos metóxi, etil e metilpropil ligados à estrutura 

fenólica, pois possuem interações moleculares do tipo dipolo-induzido. Já em relação 

às moléculas que possuem o grupamento etilcetona, apresentando interações 

moleculares do tipo dipolo-permanente, contribuem para uma menor volatilização 

destes compostos. (ROCHA.,2001).  
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Ainda com relação a FIGURA 19, a derivatização, a princípio, contribuiu para o 

aumento da área de pico de dois dos quatro intermediários derivatizados, a saber: C e 

E. Porém, nestes dois casos, um significativo desvio padrão nas replicatas foi 

observado, sendo de 18% para o composto C e 21% para o composto E, o que 

compromete uma futura etapa de análise quantitativa destes compostos presentes na 

matriz de interesse. Para o composto B não foi observado área de pico 

cromatográfico, indicando uma possível diluição do analito quando realizada a etapa 

de derivatização. 

 Através deste estudo concluiu-se que o procedimento 1 da seção 4.4 baseado 

em não secar o extrato de 1-octanol seria o mais adequado, pois além de abranger 

todos os intermediários de degradação na análise cromatográfica, evita duas etapas 

adicionais ao processo experimental (secagem do extrato e derivatização), diminuindo 

assim o tempo de preparo de amostra, as imprecisões e os custo das análises.  

 

5.3.3.2 PLANEJAMENTO FATORIAL 
 

O planejamento fatorial 23 com triplicata do ponto central foi realizado 

objetivando um aumento da resposta cromatográfica em termos de área/intensidade 

de pico, podendo garantir a detecção de novos intermediários de degradação do BPA.  

Para obter-se os parâmetros mais satisfatórios para análise,  as variáveis 

selecionadas para o estudo multivariado foram: tempo de extração, velocidade de 

agitação  e comprimento de fibra, sendo variáveis importantes no processo da HF-

LPME, como mensionado em trabalhos da literatura (HORTA et al., 2018; MOHAMED 

et al., 2017) 

A TABELA 12 apresenta as combinações das variáveis estudadas em dois 

níveis, superior (+) e inferior (-), e os valores das áreas dos picos cromatográficos para 

cada analito (BPA, A, B, C, D e E) nas diferentes condições estudadas. O 

planejamento fatorial foi realizado após 240 min de reação fotocatalítica do BPA, 

sendo possível detectar os produtos de degradação, como descrito na seção 5.3.3. 
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TABELA 12: COMBINAÇÃO DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS EM DOIS NÍVEIS, SUPERIOR (+) 
E INFERIOR (-), E OS VALORES DAS ÁREAS DOS PICOS CROMATOGRÁFICOS PARA 
CADA ANALITO ESTUDADO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
T- tempo de extração; V- velocidade de agitação; F- comprimento da fibra; A-(4-etil-2metóxi-
fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-acetofenona); E - 
(2,2´bifenildiol). 

 
Conforme apresentado na TABELA 12, as condições de compromisso 

relacionadas aos experimentos 7 e 8 garantiram maiores áreas de picos 

cromatográficos para todos os analitos.  A FIGURA 21 apresenta os gráficos de Pareto 

com os valores absolutos dos efeitos para os cinco produtos de degradação e o 

substrato BPA. Os efeitos principais e de interações que foram significativos são 

aqueles valores que foram superiores aos valores da estimativa do desvio associado 

ao valor de t de Student   (t95%=4,303;  ʋ = 2), sendo estes, representados em 

vermelho nos gráficos.  

Tendo em vista que para todos os analitos investigados a variável tempo e a 

variável velocidade se demonstraram estatisticamente significativas por apresentarem 

valores de efeitos estimados acima da linha de significância, possíveis relações podem 

ser estabelecidas considerando o equilibrio de partição que seja alcançado em um 

menor tempo, favorecendo a transferência de massa da fase aquosa para a fibra. 

(HORTA et al., 2018; MOHAMED et al., 2017). 

Para todos os analitos  efeitos de 1º ordem, como a velocidade de agitação e 

tempo de extração, foram estatisticamente mais significativos. Observou-se neste caso 

que uma maior velocidade de agitação (750 rpm) contribui na obtenção de melhores 

respostas, seguida por um maior tempo de extração (30 min). Segundo a literatura, ao 

utilizar uma menor velocidade de agitação e menores tempos de extração, a 

transferência de massa da fase aquosa para fibra é menor, acarretando em menores 

taxas de recuperação, como eficiência de extração,  observado na TABELA 12. Já o 

uso de uma velocidade de agitação superior à 750 rpm e tempos de extração maiores 

Ensaio T V F BPA A B C D E 
1 - - - 32524 15169 1993 1627 2128 0 
2 - - + 27783 18336 1862 2475 1904 0 
3 - + - 110393 28650 3263 4759 4665 0 
4 - + + 89673 21890 2630 4490 3050 0 
5 + - - 181787 37464 4144 5414 4934 0 
6 + - + 96669 26845 3014 3105 2840 878 
7 + + - 369287 49930 6808 8489 8975 1874 
8 + + + 478480 60087 7507 9125 10361 1904 

Média do ponto central 116804 12769 6306 6545 9454 751 
Desvio do ponto central 11560 1063 510 519 891 131 
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que 30 min, como por exemplo 60 min, pode acarretar na perda de solvente orgânico 

presente na fase extratora e aceptora (MOHAMED et al., 2017). 

Com relação ao comprimento de fibra utilizado, este é limitado devido as 

dimensões do frasco que contém a fase doadora (10 mL) e a quantidade de fase 

aceptora inserida no lúmen da fibra (25 μL), por isso foram selecionados 

comprimentos de fibra de 6 e 8 cm, inseridos na solução formato de U com auxílio de 

duas microsseringas de HPLC. Porém, para esta variável, não foi observado nenhum 

efeito significativo de 1º ordem, indicando que as dimensões da fibra por si só não 

garantem incremento na eficiência de extração.  

Efeitos de 2º ordem foram observados para os analitos A, E e BPA , porém,   

efeitos de 3º ordem foram evidênciados apenas para os compostos A e BPA. Para o 

analito A, o efeito de 3º ordem foi mais significativo que o  efeito de 2ª ordem (tempo 

de extração maior X velocidade de agitação maior),  o que demostra que um menor 

comprimento fibra (6 cm) se torna  eficiente quando combinada a um tempo de 

extração maior (30 min) e velocidade de agitação maior (750 rpm). Já para o analito 

BPA o efeito de 2ª ordem demostrou-se mais significativo que o de 3ª ordem. 

O efeito de 3º ordem para os analitos A e o BPA demostra que a interação 

entre as 3 variáveis é estatisticamente significativa para extração destes analitos, o 

que assegurou a eles uma maior  resposta de área cromatográfica quando comparada 

aos demais compostos, levantando-se a hipótese do porque estes analitos foram 

identificados em todos os tempos de degradação estudado, como apresentado na 

seção posterior 5.4.1. 

Através dos gráficos de Pareto, pode-se concluir que mesmo  o experimento 

8 tendo apresentado maiores áreas cromatográficas (TABELA 12), a utilização de um 

maior tamanho de fibra (8 cm) não contribui para um maior ganho de área 

cromatográfica, uma vez que a variável comprimento da fibra não foi evidenciada em 

efeitos de 1ª e 2ª ordem. Além disso, por mais que não seja significativo, o efeito desta 

variável foi negativo, o que corrobora para usar o menor nível. Desta maneira, 

levando-se em consideração estes resultados e o fato de que um fibra de menor 

dimensão é mais facilmente manipulada dentro da solução doadora, optou-se por 

utilizar as condições avaliadas no experimento 7 para realização dos ensaios 

seguintes.  
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FIGURA  21: GRÁFICO DE PARETO COM OS VALORES ABSOLUTOS DOS EFEITOS  
PARA OS CINCO PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO E O SUBSTRATO BPA. 

 

A-(4-etil-2metóxi-fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-
acetofenona); E - (2,2´bifenildiol). Planejamento fatorial 23 ; Variáveis estudantas:  tempo de 
extração (3), velocidade de agitação (2) e comprimento da fibra (1). 
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5.4 MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO DO BPA  
 

5.4.1 Comportamento dos produtos de degradação em diferentes 
tempos de reação fotocatálitica. 

 
Realizou-se reações fotocatalíticas em diferentes tempos com o intuito de 

verificar como a degradação do BPA se comportava e de investigar novos produtos de 

degradação, além daqueles já identificados em 240 min de reação, como relatado 

anteriormente. Os tempos de degradação estudados foram abaixo ( 60 min, 120 min e 

180 min) e acima (300 min e 360 min) ao valor previamente avaliado de 240 min.  

Em relação a degradação do BPA (FIGURA 22), observa-se que a medida que 

o tempo de reação aumenta a degradação do BPA também aumenta, não sendo 

possível identificar o pico cromatográfico do precursor a partir de 360 min de reação. O 

mesmo ocorre para os produtos de degradação e, por isso, os gráficos referentes as 

FIGURAS 21 e 23 são apresentados até o tempo de 300 min de degradação. 

Levanta-se a hipótese de que as concentrações podem estar abaixo do limite 

de detecção ou que neste tempo pode ter ocorrido a degradação total, tanto do BPA, 

quanto dos intermediários de degradação, levando a sua total mineralização. Esta 

hipótese é sustentada por relatos da literatura que indicam que os POAs conseguem 

transformar resíduos orgânicos tóxicos e persistentes em subprodutos menos 

prejudiciais ao meio ambiente podendo levar a sua total mineralização (MACHULEK et 

al., 2013; RIBEIRO et al., 2015). 
 
FIGURA 22: COMPORTAMENTO DA DEGRADAÇÃO DO BPA VIA FOTOCATÁLISE 
HETEROGÊNEA EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO. 
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Em relação ao comportamento dos produtos de degradação do BPA (FIGURA. 

23),  nos diferentes tempos de reação que foi possível detectá-los (60 à 300 min), os 

intermediários  A, B, C, D e E  foram identificados em 240 min de degradação, sendo 

discutidos nos estudos anteriores de derivatização e planejamento fatorial (seção 

5.3.3.1e seção 5.3.3.2 ). Porém, investigando outros tempos de reação fotocatálitica ( 

60 min, 120 min e 180 min) foi possível elucidar um novo produto de degradação, 

identificado pelo perfil espectral como 2,4-di-terc-butilfenol (Composto F) (FIGURA 23), 

com uma razão de similaridade de 65 % com banco de dados da biblioteca de 

espectro de massas Nist. Porém, a exemplo do perfil de similaridade apresentado na 

identificação do composto E relatado na seção 5.3.3, espectro de massas semelhante 

do composto F também já foi relatado no trabalho de Sharma e colaboradores (2015) 

que degradaram o BPA através do processo de fotólise (UV-C/ peroximonosulfato). 

 
FIGURA 23: ESPECTRO DE MASSAS, TEMPO DE RETENÇÃO E ESTRUTURA DO 2,4-DI-
TERC-BUTILFENOL (COMPOSTO F). 

 
 

 

 

 

 

 

 

A FIGURA 24 apresenta o comportamento (permanência em solução) dos 

produtos de degradação nos diferentes tempos de reações fotocatalíticas. Com intuito 

de verificar se houve diferença significativa ou não na concentração extraída dos 

produtos de degradação, em diferentes tempos de reação aplicou-se a ANOVA e o 

teste de Tuckey (95 % de confiança). Por este estudo, as moléculas A e D  foram 

identificadas em todos os tempos de degradação (entre 60 e 300 min), já os 

compostos B e C foram identificados nos tempos 240 min e 300 min, sendo que o 

intermediário E foi detectado apenas no tempo de 240 min e o analito F nas três 

primeiras horas de reação. 
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FIGURA 24: COMPORTAMENTO DOS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO NOS DIFERENTES 
TEMPOS DE REAÇÕES FOTOCATÁLITICAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A-(4-etil-2metóxi-fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-
acetofenona); E - (2,2´bifenildiol); F- 2,4-di-terc-butilfenol 
 

Ao comparar as médias cromátográficas nos tempos de degradação de 60 min 

à 180 min, não houve diferença significativa para os analitos A, D e F, ou seja, a 

concentração destes compostos permanece estatisticamente constante, não 

ocorrendo aumento da taxa de degradação dessas moléculas via fotocatálise nesta 

faixa de tempo. 

Situação de destaque ocorreu no tempo de 240 min de reação,  no qual foram 

identificados um maior número de produtos de degradação, não sendo detectado 

apenas o composto F. Neste mesmo tempo, observou-se uma maior concentração dos 

intermediários em solução quando comparado aos tempos de reação anteriores, de 60 

à 180 min, havendo diferença significativa entre as médias das áreas cromatógraficas. 

A saber, sobre os produtos identificados em 240 min e também em 300 min (A, B, C e 

D), constatou-se que concentração do composto A e C foram as mesmas, não 

havendo diferença significativa entre os dois tempos, porém, para os analitos B e D 

houve diferença significativa, evidenciando uma diminuição da concentração de ambos 

em 300 min de reação, indicando a  degradação desses intermediários via fotocatálise 

heterogênea.  

No estudo de Kondrakov e colaboradores (2014), à medida que a concentração 

de BPA diminuia, a concentração dos intermediários aumentava, sendo que após 90 

min de reação fotocatálitica, a concentração dos produtos de degradação começou a 
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diminuir com o tempo, levando a uma mineralização total em 240 min de reação. 

Neste estudo, o mecanismo foi semelhante e a concentração dos produtos de 

degradação também aumentou a medida que o BPA era degradado, havendo uma 

maior concentração em 240 min e posterior  diminuição em 300 min para maioria dos 

analitos, não observando sinal cromatográfico em 360 min, o que pode indicar uma 

total mineralização. 

Em relação a concentração dos produtos de degradação do BPA, a literatura 

aborda apenas que esses compostos se encontram em níveis de traço, mas não 

aborda nenhuma discussão além disso, como a quantificação destas variações, por 

exemplo (SHARMA et al., 2015; BECHAMBI et al., 2016). Uma justificativa para isso 

pode ser a grande variedade dos produtos de degradação encontrados até o 

momento, sendo estes diferentes entre os estudos, tanto em quantidade como em 

estrutura química. Além disso, tem sido relatada a inexistência de padrões analíticos 

desses compostos para a construção de curvas analíticas e etapa de quantificação. 

Neste presente estudo também não se objetivou quantificar os produtos de 

degradação devido à justificativa mensionada anteriormente, porém, pode-se observar 

que a concentração dos produtos de degradação é inferior em relação a concentração 

do substrato, mesmo este em processo de degradação. Apesar da degradação do 

BPA estar na ordem de 92% nas condições avaliadas, sua concentração ainda  se 

encontra na ordem de grandeza de 106 (FIGURA 22) prevalecendo em relação a 

concentração dos intermediários de degradação (FIGURA 24) que se encontram na 

ordem de 104,  uma explicação pode ser o fato que muitos compostos são 

possivelmente formados, gerando picos de baixa intensidade e dependentes do tempo 

de reação e estabilidade química em solução.  

 Observou-se também que para investigar os intermediários de degradação de 

um substrato modelo via GC-MS, é necessário utilizar concentrações altas deste 

analito. Isso justifica o porquê dos trabalhos da literatura que objetivaram a 

identificação dos produtos de degradação do BPA via POAs utilizando a GC-MS 

aplicarem concentrações de BPA na faixa de 30 a 100 ppm, bem acima das 

encontradas em amostras reais de águas de rios e abastecimento público, sendo de  2 

a 13 μg L−1 (SHARMA et al., 2015; BECHAMBI et al., 2016; HÁKOVÁ et al., 2018; 

NASCIMENTO e ROCHA., 2017). 

Outro ponto a ser destacado e que foi comprovado neste estudo é a 

importância do tratamento prévio da amostra, como já descrito pela literatura 

(OLIVEIRA et al., 2008; DIONISIO et al., 2010), pois como relatado anteriormente, a 

proporção dos intermediários de degradação são menores em comparação ao 

substrato degradado, o que se torna indispensável o uso de técnicas de pré- 
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concentração como a HF-LPME. 

Vale salientar que este trabalho utilizou uma técnica de pré-concentração 

nunca utilizada antes para este fim, demostrando ser  tão eficiente para extrair os 

produtos de degradação do BPA como as técnicas de pré-concentração convencionais 

(LLE e SPE),  sendo que tais técnicas possuem desvantagens quando comparadas a 

HF-LPME, pois utilizam um maior volume de amostra e solvente orgânico,  

apresentando também alto custo como no caso dos cartuchos anfifílicos de SPE e o 

uso filtros de membranas de celulose para filtrar o catalisador TiO2,, antes do processo 

de extração. Ao utilizar a HF-LPME não houve necessidade de filtrar a amostra, pelo 

fato da  fibra atuar como uma barreira física, extraíndo os compostos de interesse e, 

ao mesmo tempo, impedindo a passagens de impurezas, o que tornou o procedimento 

economicamente mais viavél, pois a fibra possui um custo bem reduzido comparado a 

membrana de celulose. (OLIVEIRA et al., 2008; DIONISIO et al., 2010; CORREA et 

al.,2015; VALENZUELA et al., 2019). 

 

5.4.3 HF- LPME in-situ 
 

Após os estudos da HF-LPME in-vitro e  obtenção de resultados satisfatórios, 

surgiu a hipótese de testar a HF-LPME in-situ, ou seja, ao mesmo tempo que ocorre a 

degradação do BPA via fotocatálise heterogênea, ocorre a pré-concentração dos 

produtos de degradação via  HF-LPME.  

Em matrizes aquosas que tem como objetivo a determinação de contaminantes 

emergentes, a HF-LPME in-situ  pode ser uma opção satisfátoria, pois possui a 

vantagem de reduzir o tempo experimental, como relatado no trabalho de  Valenzuela 

e colaboradores (2019)  que determinou pesticidas em em água de rio, porém,  neste 

âmbito  poucos são os trabalhos descritos na literatura.  

Nos primeiros estudos  in-situ se verificou que a fibra permanecia muito 

próxima das paredes do reator (diâmetro interno: 5 cm; altura: 18 cm), podendo 

ocasionar perda de solvente durante a extração. Desta maneira, optou-se em trocar o 

reator por um de diâmetro interno maior e altura menor (diâmetro interno: 7 cm; altura: 

9 cm). 

Vale salientar que as condições experimentais da reação fotocatalitica e da HF-

LPME  foram as mesmas realizadas in-vitro, sendo as condições fotocataliticas 

baseadas em literatura e as condições da HF-LPME otimizadas pelo planejamento 

fatorial 23. Assim, a reação fotocatalítica e a HF-LPME  foram acompanhadas a  cada 

30 minutos, pois tempos de extração maiores que 30 min, como por exemplo 60 min, 

podem acarretar na perda de solvente orgânico presente na fase extratora e aceptora 
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(MOHAMED et al., 2017). 

A FIGURA 25 desmostra que os mesmos produtos de degradação encontrados 

no estudo in-vitro foram identificados no estudo in-situ para o mesmo tempo de reação 

fotocatalitica, sendo os produtos A, D e F. Um ponto a ser destacado é que no estudo 

in-vitro não investigou-se o tempo de degradação de 30 minutos, demostrando que 

nos primeiros minutos de degradação já pode-se identificar subprodutos de 

degradação.  

 
FIGURA 25: COMPORTAMENTO DOS PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO EM DIFERENTES 

TEMPOS DE REAÇÕES FOTOCATÁLITICAS- ESTUDO HF- LPME IN-SITU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A-(4-etil-2metóxi-fenil); D- (4-ciclohexil-acetofenona); F- 2,4-di-terc-butilfenol 

 

Observou-se também que com o aumento do tempo de reação, ocorre a 

degradação do BPA e aumenta-se a concentração dos subprodutos em solução 

(FIGURA 25 e 26). Neste estudo o tempo de degradação estudado foi de 120 minutos, 

observando uma diminuição da área cromatográfica do BPA de aproximadamente 

48%. Salienta-se que no estudo in-vitro em 360 minutos de degradação não foi 

possível identificar o pico cromatográfico dos subprodutos de do BPA, podendo indicar 

uma mineralização de ambos. 

Observou-se também que no estudo in-situ as áreas cromatográficas do 

produtos de degradação e do BPA foram menores quando comparadas as análises in-

vitro, sendo aproximadamente 10 vezes menor, porém, vale salientar que o volume da 

fase doadora (solução de BPA) era 15 vezes maior e o tamanho da fibra permaneceu 
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o mesmo (6 cm) do que as analises in-vitro, o que acarreta em uma menor superficie 

de contato e menor volume de fase extratora e aceptora, porém,  os mesmos produtos 

de degradação foram identificados em ambos os estudos, demostrando   que para 

analises qualitativas o estudo  in-situ  não se diferenciou do estudo in-vitro. 

 
FIGURA 26: COMPORTAMENTO DA DEGRADAÇÃO DO BPA VIA FOTOCATÁLISE 
HETEROGÊNEA EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO. ESTUDO HF- LPME IN-SITU 
 
 

 

O objetivo deste estudo foi de investigar se análise in-situ pode ser realizada 

em um sistema de degradação de um contaminanante, utilizando a fotocatálise 

heterogênea e se é possível a identificação de produtos de degradação, o que 

demostrou-se satisfatória. Para auxiliar em estudos futuros, algumas observações são 

importantes de serem descritas como: 

 I) Utilização de reatores com diâmetro interno maior, uma vez que a fibra pode  

ficar muito próxima das paredes do reator e levar a perda de solvente durante a 

extração;  

            II) As seringas de LC utilizadas para extração ficam muito próximas da 

lâmpada, o que acarreta em um aumento da temperatura da superfície das seringas, 

tendo que esperar resfria-lás para posterior  coleta da fase aceptora do lúmen da fibra;   

           III) Otimizar as principais váriaveis como tempo de extração; tamanho de fibra e 

velocidade de agitação, para obtenção de maiores áreas cromatográficas. 
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5.4.3- Investigação dos produtos de degradação do BPA por LC-
MS/MS. 

 

Ao fazer uma varredua pela literatura observou-se que os produtos de 

degradação do BPA com massas molares maiores, ou seja, compostos de baixa 

volatilidade, foram identificados por LC-MS (KONDRAKOV et al., 2014; KUSVURAN e 

YILDIRAM., 2013; ZHANG e GUAN., 2013) enquanto a GC-MS foi empregada na 

identificação de moléculas com massas molares menores, de considerável volatilidade 

e estabilidade térmica (SHARMA et al., 2015; YU et al., 2016; RODRIGUEZ et al., 

2010).  

Após a análise do extrato ( BPA= 5 mg L-1; TiO2 = 10 mg L-1 e pH = 6) por LC-

MS/MS identificou-se um novo produto de degradação, não presenciado antes nas 

análises por GC-MS, sendo o composto BPA-monohidroxilado (composto G). Como se 

trata de uma fonte de ionização branda, as análises via ESI (eletronspray ionization) 

propiciaram a identificação majoritária do íon molecular, correspondente à massa do 

composto acrescido de 1, referente à protonação da molécula. A estrutura molecular e 

o espectro de massas deste composto são apresentados na FIGURA 27, sendo que a 

razão m/z 245 de maior intensidade refere-se ao BPA-monohidroxilado e a razão m/z 

229 de menor intensidade é referente ao composto BPA. Em busca pela literatura não 

foram encontradas as outras razões m/z apresentadas no espectro. 
 
FIGURA 27: ESPECTRO DE MASSAS PROVENIENTE DA ANÁLISE LC-MS/MS E 
ESTRUTURA DO BPA-MONOHIDROXILADO (COMPOSTO G). MODO DE IONIZAÇÃO: ESI 
POSITIVO. 
 
 

FONTE: A autora 
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Este composto já foi relatado em trabalhos da literatura que investigaram a 

degradação do BPA (YIN et al., 2021; SILVA e TEODORO.,2014; KONDRAKOV et al., 

2014; REPOUSI et al., 2017). Ao observar os íons mais intensos do espectro de 

massas apresentado na FIGURA 28, observou-se semelhança com o espectro de 

massas (FIGURA 27), apresentado no trabalho de SILVA e TEODORO (2014) que 

utilizou o processo de fotocatálise heterogênea para degradação do BPA e após 30 

minutos de reação identificou o mesmo composto deste estudo por LC-MS, porém, 

neste caso a análise foi realizada pelo modo de  ionização negativo.  

 
FIGURA 28: ESPECTRO DE MASSAS DO BPA-MONOHIDROXILADO APRESENTADO NA 
LITERATURA; MODO DE IONIZAÇÃO: NEGATIVO 

 

FONTE: SILVA e TEODORO.,2014. 

 

 

5.4.4  Proposta de mecanismo da degradação do BPA via 
fotocatálise heterogênea. 
 

A literatura descreve propostas de mecanismos variados para o BPA quando 

submetidos aos POAs, uma vez que cada trabalho utiliza estratégias analiticas 

diversas para a elucidação dos produtos de degradação. Por isso, em relação à 

elucidação de tais mecanismos, não existe um consenso na literatura sendo que cada 

trabalho tem apresentado apenas sugestões de possíveis rotas de mecanismos para 

explicar a detecção dos respectivos produtos de degradação do BPA. (KONDRAKOV 

et al.,2014; SHARMA et al., 2015; BACHAMBI et al., 2016) 

Seguindo a estratégia supracitada, a FIGURA 29 apresenta uma prosposta de 

mecanismo de fotodegradação do BPA com base nas estratégias analíticas realizadas 

neste estudo. As moléculas H (1,4- difenol) e I (fenol) são importantes para 

compreensão do mecanismo, porém, não foram identificadas neste estudo. Uma das 

possíveis razões para isto pode ser a baixa concentração desses compostos em 

solução, mas foram detectadas em outros trabalhos descritos em literatura. (Kaneco, 
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et al 2004; Bechambi et al; 2015). Como relatado anteriormente, apesar da 

degradação do BPA estar na ordem de 92% nas condições avaliadas, muitos produtos 

de degradação são possivelmente formados, gerando picos de baixa intensidade e 

dependentes do tempo de reação e estabilidade química em solução. 

Com base em propostas de mecanismo da literatura, a primeira etapa sugerida 

para degradação do BPA é  a formação do composto G, em seguida ocorre o ataque 

do radical hidroxila (HO )  ao carbono do grupo fenil do BPA, ocasionando uma quebra 

na molécula, sendo proposto dois caminhos de reação, a formação das moléculas C e 

I ou dos compostos H e B, respectivamente. A junção dos compostos C e I ou dos 

compostos H e B podem levar a formação da molécula E e água. Outra possibilidade 

para o intermediário C é a substituição do grupo hidroxila por um ciclo hexano, 

podendo este ser formado pela junção dos radicais metil, ocorrendo a geração do 

composto D. Por fim, a molécula B pode levar a formação de outras duas moléculas, A 

e F, ambas identificadas neste trabalho. 
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. 5.4.5 Investigação da toxicidade dos intermediários de degradação 
 

O BPA é considerado um composto tóxico para os seres vivos, pois é um desrregulador 

endócrino, podendo causar efeitos adversos no sistema reprodutor. Porém, a degradação do 

BPA pode levar à formação de subprodutos mais tóxicos e persistentes que o próprio 

contaminante (PINTO et al., 2019). 

A literutura descreve também que ainda são poucos os estudos que apresentam os 

produtos de degradação do substrato estudado, seus mecanismos e a toxicidade dos efluentes 

quando são submetidos a POAs. Desta maneira, se torna relevante para este trabalho uma 

discussão sobre a possível toxicidade dos subprodutos elucidados (TUFAIL et al.,2020). 

 Na literatura alguns estudos apresentam as estrátegias para elucidação dos 

intermediários de degradação e descrevem uma proposta de mecanismo, não mencionando 

sobre a toxicidade dos produtos formados. Por outro lado, trabalhos que abordam a toxicidade 

dos subprodutos têm como base uma discussão no potencial de desregulação do sistema 

endócrino causado por tais moléculas. (KONDRAKOV et al.,2014; SHARMA et al., 2015; 

BACHAMBI et al., 2016). 

Um estudo pioneiro e muito relevante foi o de Hong e colaboradores (2001). Neste 

trabalho investigou-se a atividade estrogênica de 230 moléculas in vivo, tendo como foco a 

investigação da capacidade que esses compostos tinham de se ligar a receptores de 

estrogênio (RE). Os autores concluiram que moléculas que possuem anéis fenólicos em sua 

estrutura tem uma maior capacidade de se ligar aos RE. Uma das móleculas analisadas neste 

estudo foi o BPA, porém, este possui potencial de ligação maior quando comparado a 

moléculas com somente um anel fenólico como o fenol, por exemplo. Ainda foi inferido que a 

maioria das moléculas aromáticas que não possuiam fenóis em sua estrutura não se ligam ao 

RE.  

Neste presente estudo optou-se pela investigação exploratória da toxicidade dos 

produtos de degradação utilizando o programa Toxtree, em detrimento às analises 

experimentais. Os dados obtidos no Toxtree são apresentados na TABELA 13, os resultados 

corraboram com os estudos realizados por Hong. De acordo com as regras de Cramer conclui-

se  que a maioria dos produtos de degradação (A, B, C, E e F) possuem uma baixa toxicidade, 

sendo que com os estudos de Hong estes possuem uma capacidade menor de se ligarem aos 

RE. Já os compostos  E, G e o BPA são potencialmente mais nocivos quando comparado aos 

demais, pois possuem dois anéis fenólicos, apresentando uma maior ligação com os RE, 

sendo pertencentes a classe III, com uma alta toxicidade, como apresentado pelo  programa 

Toxtre. Em relaçao ao composto D, encontrado em todos os tempos de degradação, este não 

possui fenol em sua estrutura, não havendo capacidade de ligação RE, sendo pertencente a 

classe II. 
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TABELA 13: TOXICIDADE DE CRAMER E BIODEGRADAÇÃO DO BPA E DOS PRODUTOS DE 
DEGRADAÇÃO OBTIDOS COM O PROGRAMA TOXTREE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: ToXtree 

 

 Através da analise realizada pelo Toxtree, além de obter informações sobre a tocixidade 

da molécula, é possível obter informações sobre a biodegradabilidade. Como demostrado na 

TABELA 12,  além do BPA ser uma substância persistente, outros 4 produtos de degradação 

(D, E, F e G) também foram considerados persistentes, já os subprodutos A, B e C foram 

considerados de fácil biodegradação.  

Vale salientar que tanto o BPA quanto os produtos de degradação que foram 

considerados persistentes, quando submetidos ao processo oxidativo avançado de fotocatálise  

heterogênea, indicaram uma total mineralização após 360 min de degradação, pois  não 

observou-se sinal cromatográfico dessas moléculas neste tempo. Isso demostra a eficiência 

dos processos de oxidativos avançados, especificamente o processso de fotocatálise 

heterogênea, frente a processos biológicos de remoção de contaminanates, sendo tal 

afirmativa apontada em estudos da literatura (TUFAIL et al., 2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substrato modelo e  
Produtos de degradação 

 
Toxicidade Oral 

 
Biodegradação 

BPA Alta          Persistente 

A Baixa Fácil 

B Baixa Fácil 

C Baixa Fácil 

D Intermediária Persistente 

E Alta Persistente 

F Baixa Persistente 

G Alta Persistente 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 
Neste estudo, verificou-se que o uso de estratégias analíticas adequadas contribuem 

para elucidação do mecanismo do BPA.  Através da LC-DAD foi possível monitorar e verificar a 

eficiência da fotocatálise na degradação do BPA. Comprovou-se também que   HF-LPME é 

uma técnica eficiente para pré-concentrar os subprodutos de degradação do BPA, pois 

proporcionou um aumento na detectabilidade dos produtos de degradação, quando analisados 

por GC-MS e LC-MS/MS, eliminando a etapa de filtração do catalisador antes do processo de 

extração, sendo possível também a realização da técnica in situ, onde ao mesmo tempo que 

ocorre a fotocatálise heterogênea é realizada a extração dos produtos de degradação. 

O processo de derivatização, não proporcionou uma melhora no perfil cromatográfico e 

intensidade de pico, pois ocorreu perda dos analitos por  volatilização, evidenciando que o 

procedimento de  não secar o 1-octanol é o mais adequado. O planejamento fatorial 23 

contribuiu para obter-se os parâmetros mais satisfatórios para análise, sendo velocidade de 

agitação de 750 rpm, tempo de extração de 30 min e comprimento da fibra de 6 cm. 

Foi possível identificar  sete intermediários de degradação, sendo dois deles, não 

reportados em literatura até o momento. Através do programa Toxtree verificou-se que além do 

BPA, outros quadro produtos de degração (D, E, F e G)  são  persistente ao meio ambiente, 

porém,  vale salientar que a partir de 360 min de reação não identificou-se picos 

cromatográficos dos precursores, podendo ter ocorrido a degradação total destes, levando a 

total mineralização. 

Através das estratégias analiticas utilizadas neste estudo, baseadas nas etapas de pré-

concentração dos compostos de interesse via técnica miniaturizada de HF-LPME e de técnicas 

cromatográficas acopladas à espectrometria de massas, foi possível  propor um mecanismo de 

degradação para o BPA. Desta maneira, novas possibilidades de aplicação da metodologia 

proposta neste trabalho poderão ser avaliadas e implementadas para a elucidação de novos 

produtos de degradação, por processos de oxidação avançados, de outras classes de 

compostos, especialmente para fins ambientais.  
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A-  Tabela com valores das médias dos produtos obtidos na degradação do BPA 
após três procedimentos de reconstituição/derivatização do extrato obtido na HF-LPME e 
valores do Fcalculado e Ftabelado obtido com a ANOVA de fator único. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-(4-etil-2metóxi-fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-acetofenona); 
 E - (2,2´bifenildiol);  
 
 
APÊNDICE B-  Tabela que relaciona as média dos analitos após o teste de Tuckey para 
verificar se as médias se diferem ou não se diferem significativamente/ Procedimentos de 
reconstituição/derivatização do extrato obtido na HF-LPME Valores Obtidos no Teste de 
Tukey: Analito A= 5599; Analito C= 9476; Analito E= 5830 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-(4-etil-2metóxi-fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-acetofenona);  
E - (2,2´bifenildiol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANALITO 

(1) 
Média 

Sem Secar 
o solvente 

(2) 
Média 

Secando o 
Solvente 

(3) 
Média 

Derivatização 

 
Fcal 

 
Ftab 

A 46774 4625 2938 370.50 5.14 
B 8689 2804 - 82.92 7.70 
C 10623 14472 29830 21.67 5.14 
D 15745 22944 11844 13.51 7.70 
E 5110 2193 21856 62.37 5.14 

 
 

Relação entre as 
médias 

 

 
 

Analito A 

 
 

Analito B 

 
 

Analito C 

 
 

Analito D 

 
 

Analito E 

1 - 2 42149 - 3849 - 2917 
1 - 3 43836 - 19207 - 16743 
2 - 3 1686 - 15357 - 19660 
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APÊNDICE C-  Tabela com valores das médias dos produtos obtidos na degradação do BPA 
nos diferentes tempos de reação fotocatálitica (1 a 5 horas de reação) e valores do Fcalculado 
e Ftabelado obtido com a ANOVA de fator único. 

 
A-(4-etil-2metóxi-fenil); B–(4-(2-butil)-fenol)); C- (4-hidroxi-acetofenona); D- (4-ciclohexil-acetofenona);  
E - (2,2´bifenildiol); F-2,4-di-terc-butilfenol.  
 
 
 
APÊNDICE D-  Tabela que relaciona as média dos analitos após o teste de Tuckey para 
verificar se as médias se diferem ou não se diferem significativamente/  produtos obtidos na 
degradação do BPA nos diferentes tempos de reação fotocatálitica (1 a 5 horas de reação) 
Valores Obtidos no Teste de Tukey: Analito A= 15071 ; Analito D= 2857; BPA= 1238648 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-(4-etil-2metóxi-fenil); D- (4-ciclohexil-acetofen)

 
Tempo de 

Degradação 
(Horas) 

 
 

       A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

E 

 
 

F 

 
 

BPA 

1 32340 - - 4106 - 4669 7728380 
2 41211 - - 2645 - 3270 6007679 
3 37615 - - 2631 - 5222 2962898 
4 52454 9056 12224 17528  - 1970582 
5 37689 5599 45538 7537 - - 795 

Fcal 5,37 11,30 0,77 104,26 - 4,53 130,50 
Ftab 3,47 7,70 7,70 3,47 - 5,14 3,10 

 
Relação entre as médias 
 (Horas de Degradação) 

 
Analito A 

 
Analito D 

 
BPA 

1 - 2 8871 1461 1720701 
1 - 3 5275 1475 4765482 
1 - 4 20114 13422 5757798 
1 - 5 5349 3431 6933019 
2 - 3 3596 14 3044781 
2 -4 11242 14883 4037097 
2 - 5 3522 4892 5212318 
3 -4 14839 14897 992316 
3 - 5 74 4906 2167537 
5 -4 14765 9991 1175221 



 

 


