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RESUMO 

Nas últimas duas décadas há uma crescente preocupação com os chamados 

"poluentes emergentes" como fármacos e produtos de uso pessoal. Eles chegam ao 

meio ambiente a partir do descarte doméstico inadequado ou a partir das sobras 

geradas na produção de fármacos. Em baixas concentrações na ordem de 

microgramas por litro ou inferiores sendo consideradas concentrações não efetivas a 

curto prazo em termos de resposta biológica para seres humanos, podem causar 

grandes danos no meio ambiente pela exposição crônica. A presença desses vários 

compostos expostos ao ambiente implica também em múltiplas vias de ação, podendo 

interferir significativamente na fisiologia, no metabolismo e no comportamento das 

espécies. Tendo em vista estes fatos, o presente projeto tem como principal objetivo 

realizar estudos de estrutura-ecotoxicidade (ECOSAR) de 37 compostos (fármacos e 

drogas ilícitas), dentre estes, estimar a ocorrência e toxicidade dos metabólitos 

humanos de 8 compostos aos quais foram detectados em águas superficiais 

previamente coletadas na área de influência do emissário submarino de Santos. A 

partir destes dados, as características físico-químicas e a avaliação das relações 

estrutura-ecotoxicidade destes compostos e seus respectivos metabolitos foram 

estimados através do emprego de modelos computacionais para diferentes 

organismos aquáticos. Ao final do estudo conclui-se que, os compostos encontrados 

podem ser classificados, mediante a sua estrutura, aplicando valores encontrados 

através de software presentes na plataforma EPI Suite® v.4.11 na diretiva europeia 

96/67/CEE, permitindo que diferentes substâncias sejam avaliadas de acordo com os 

resultados pontuais de sua toxicidade. 

1 INTRODUÇÃO 

Há uma grande preocupação com os chamados "poluentes emergentes" como 

fármacos e produtos de uso pessoal. Eles chegam ao meio ambiente a partir do 

descarte doméstico inadequado ou a partir das sobras geradas na produção de 

fármacos. Em baixas concentrações da ordem de microgramas por litro ou inferiores, 

e consideradas concentrações não efetivas a curto prazo em termos de resposta 

biológica para seres humanos, podem causar grandes danos ao meio ambiente pela 

exposição crônica (PINTO et al., 2016). 



À medida em que a população mundial cresce e se aglomera nas zonas 

costeiras, juntamente com o crescimento do desenvolvimento de produtos 

farmacêuticos, os ecossistemas marinhos ficam expostos a águas residuais não 

tratadas, e o risco ambiental de produtos farmacêuticos torna-se um problema de 

preocupações crescentes. A presença destes produtos em águas superficiais, tem 

sido mencionada mundialmente em vários compartimentos ambientais, incluindo 

águas residuais, águas superficiais, águas subterrâneas, sedimentos, solo, até 

mesmo água da torneira e organismos (PEREIRA et al., 2016, WANG et al., 2017). 

Algumas toneladas de medicamentos são produzidas por ano e para ser 

utilizadas tanto na medicina humana e veterinária. Geralmente, a produção exata não 

é publicada na literatura. E a frequência com que se encontra resíduos de fármacos 

em esgoto doméstico e águas naturais é um importante tópico internacional. Estudos 

revelam que esses fármacos e seus metabólitos estão presentes em ambientes 

aquáticos em várias partes do mundo, como Alemanha, Brasil, Canadá, Holanda, 

Inglaterra, Itália, Suécia, Estados Unidos e Reino Unido. Investigações sobre a 

contaminação de diferentes ambientes aquáticos por fármacos residuais demonstram 

que esses contaminantes estão presentes em faixas de concentrações baixas na 

ordem de µg/L e ng/L (BILA e DEZOTTI, 2003). 

Levando em consideração de que, a maioria dos fármacos foram elaborados 

para exercer ação sobre a fisiologia de mamíferos, conhecem-se muito pouco dos 

efeitos produzidos por esses compostos (e seus respectivos metabólitos ativos) em 

outros tipos de organismos quando liberados no ambiente, especialmente aquático 

considerando o lançamento de esgotos. A presença desses vários compostos 

expostos ao ambiente implica também em múltiplas vias de ação, podendo interferir 

significativamente na fisiologia, no metabolismo e no comportamento das espécies 

(JONES et al., 2007). 

Dentro do complexo panorama sanitário nacional, o estabelecimento dos níveis 

de fármacos nos efluentes dos emissários submarinos e o conhecimento acerca dos 

metabólitos ativos sendo excretados e lançados concomitantemente possivelmente 

propiciará a adoção de programas governamentais regulares que visem o 

monitoramento dos níveis de fármacos em Estações de Tratamento de Efluentes, 



buscando soluções que propiciem a redução/eliminação da carga de produtos 

farmacêuticos para o meio ambiente. 

2.  OBJETIVOS 

O presente estudo tem como principal objetivo realizar estudos de estrutura-

ecotoxicidade (ECOSAR) de 37 compostos (fármacos e drogas ilícitas), dentre estes, 

estimar a ocorrência e toxicidade dos metabólitos humanos de 8 compostos aos quais 

foram detectados em águas superficiais previamente coletadas na área de influência 

do emissário submarino de Santos.  

3. METODOLOGIA 

As relações estrutura-ecotoxicidade dos 37 compostos selecionados no presente 

estudo foram exploradas através do emprego do software ECOSAR v1.11, presente 

na plataforma EPI Suite® v.4.11 (USEPA, 2012) 

4.  DESENVOLVIMENTO 

4.1 Avaliação das relações estrutura-ecotoxicidade 

As relações estrutura-ecotoxicidade em diferentes organismos aquáticos foram 

exploradas através do emprego do software ECOSAR v1.11, presente na plataforma 

EPI Suite® v.4.11 (USEPA, 2012). As relações de estrutura-atividade apresentadas 

neste programa foram desenvolvidas por classificação/subclassificação de produtos 

químicos com base na similaridade de estrutura e semelhança nos níveis de efeitos 

medidos a partir de dados de toxicidade aquática. No presente estudo foi selecionado 

como modelo de avaliação o grupo dos Dafinídios, uma vez que o software ECOSAR 

v1.11 não dispõe de uma configuração específica com dados de toxicidade à 

organismos marinhos. 

Adicionalmente, baseado nos resultados do ECOSAR, os compostos 

selecionados neste estudo foram classificados de acordo com a diretiva europeia 

96/67/CEE. A aplicação desta diretiva permite que diferentes substâncias sejam 

avaliadas de acordo com os resultados pontuais de sua toxicidade (tabela 1), onde 

limita os valores da concentração de efeito ou letalidade a 50% dos organismos (CE50 

e Cl50). Ainda não existe regulamentação similar no Brasil (CEC,1996).  



TABELA 1. Determinação de toxicidade para efeitos de substâncias lançadas 

no ambiente aquático.  

                        

FONTE: commission directive 93/67/EEC (CEC, 1996). 

4.2 Estudos farmacocinéticos dos fármacos e drogas ilícitas  

Estudos da farmacocinética de 8 compostos que foram detectados em águas 

superficiais na área de influência do emissário submarino (PEREIRA et al., 2016) 

foram levantadas a partir de dados na literatura em bases de dados de artigos 

científicos. A partir dos metabólitos, foram estimadas as relações estrutura-

ecotoxicidade.  

5.  RESULTADOS 

 Ao longo do presente estudo foram analisados 37 fármacos e realizados 

estudos sobre as características físico-químicas destes compostos para que fosse 

possível estimar a bioconcentração destes em organismos vivos através dos 

softwares presentes na plataforma EPI Suite® v.4.11 (USEPA, 2012).  

 Através da plataforma EPI Suite® v.4.11, de forma sistemática, foram 

analisados os valores de bioconcentração (BCF) dos fármacos em estudo e de acordo 

com a polaridade destes, podemos observar a facilidade em atravessar membranas e 

a possível toxicidade para os sistemas biológicos.   

Através da análise da toxicidade estimada dos compostos pode-se observar o 

nível de toxicidade destas substâncias no ecossistema aquático, classificando-as em 

não-tóxico, nocivo, tóxico, muito tóxico e extremamente tóxico, como mostra a diretiva 

europeia 96/67/CEE. Sendo que os compostos não-tóxicos tem o CE50 maior que 

100mg.L-1 e os extremamente tóxicos tem a mesma grandeza ecotoxicológica menor 

que 0,1mg.L-1.  

 



TABELA 2. Valores de Kow, BCF, resultados dos estudos da estimativa da 

relação estrutura-ecotoxicidade (ECOSAR) em modelo de dafinídeos e a 

classificação de toxicidade (Diretiva Europeia 96/67/CEE) para os 37 fármacos 

selecionados no presente estudo. 

 Compostos log Kow log BCF  

(fator de 

bioconcentração) 

ECOSAR 

LC50 (48)  

Daphnid 

 (mg/L) 

Classificação de 

toxicidade  

(Diretiva Europeia 

96/67/CEE) 

 

1 Paracetamol 0,46 0,500 Phenols: 75,7 

Amides: 1910,8 

Phenolamines: 1,6 

TÓXICO  

2 Atenolol 0,16 0,500 Aliphatic amines: 103,2 

Amides: 6261,0 

NÃO TÓXICO  

3 Atorvastatina 

 

6,36 1,750 Amides: 0,1 

Pyrazoles/Pyrroles: 19,7 

MUITO TÓXICO  

4 Benzoilecgonina -1,32 0,500 Aliphatic amines: 6805,1 

Esters: 99206,8 

NÃO TÓXICO  

5 Bromazepam 2,05 1,020 Amides: 120,5 NÃO TÓXICO  

6 Cafeina -0,07 0,500 Imidazoles: 11,9 

Carbonyl Ureas: 463,3 

NOCIVO  

7 Carbamazepina 2,45 1,284 Substituted Ureas: 14,9 NOCIVO  

8 Ciproterona 3,59 2,036 Vinyl/Allyl Ketones: 9,4 

Vinyl/Allyl Halides: 2,3 

Ketone Alcohols: 3,3 

TÓXICO  

9 Citalopram 3,74 2,136 Aliphatic amines: 0,6 MUITO TÓXICO  

10 Clonazepam 2,41 1,257 Amines: 33,9 NOCIVO  

11 Clopidogrel 3,82 2,188 Aliphatic amines: 0,5 

Esters: 6,3 

Thiophenes: 2,3 

MUITO TÓXICO  

12 Clorfeniramina 3,38 1,897 Aliphatic amines: 0,4 MUITO TÓXICO  

13 Clortalidona 0,85 0,500 Benzyl Alcohols: 565,7 

Amides: 904,7 

NÃO TÓXICO  

14 Cocaina 2,30 1,185 Aliphatic amines: 5,4 

Esters: 65,9 

TÓXICO  

15 Diazepam 2,82 1,528 Amides: 21,438 NOCIVO  

16 Diclofenaco  4,51 0,500 Neutral organics: 25,754 NOCIVO  

17 Drospirenona 

 

4,02 2,320 Esters: 5,414 

Vinyl/Allyl Ketones: 3.795 

TÓXICO  

18 Enalapril 0,07 0,500 Aliphatic amines: 46,266 

Esters: 547,853 

Amides: 484,174 

NOCIVO  



19 Haloperidol 4,30 1,919 Aliphatic amines: 0,399 

Benzyl Alcohols: 1,240 

MUITO TÓXICO  

20 Ibuprofeno  3,97 0,500 Neutral organics: 27,848 NOCIVO  

21 Loratadina 5,20 3,098 Carbamate Esters: 0,100 EXTREMAMENTE 

TÓXICO 

 

22 Losartana 4,01 2,060 Benzyl Alcohols: 2,001 

Imidazoles: 0,910 

MUITO TÓXICO  

23 Midazolam 4,33 2,525 Imidazoles: 0,532 MUITO TÓXICO  

24 Orfenadrina 3,77 2,154 Aliphatic amines: 0,613 MUITO TÓXICO  

25 Paroxetina 4,74 2,797 Aliphatic amines: 0,163 

Benzodioxoles: 0,368 

MUITO TÓXICO  

26 Propranolol 3,48 1,708 Aliphatic amines: 2,578 TÓXICO  

27 Ranitidina 0,27 0,500 Aliphatic amines: 78,001 NOCIVO  

28 Risperidona 3,49 1,969 Aliphatic amines: 1,175 TÓXICO  

29 Rosuvastatina 2,48 0,500 Vinyl/Allyl Alcohols: 11,472 

Amides: 582,124 

NOCIVO  

30 Sildenafila 2,30 1,183 Aliphatic amines: 7,166 

Amides: 83,272 

Pyrazoles/Pyrroles: 11,018 

TÓXICO  

31 Sinvastatina 4,68 2,755 Esters: 1,129 TÓXICO  

32 Tadalafila 1,42 0,605 Amides: 433,740 

Benzodioxoles: 0,435 

Pyrazoles/Pyrroles: 13,583 

MUITO TÓXICO  

33 Valsartana 3,65 0,500 Amides: 44,337 NOCIVO  

34 δ9-trans-

Tetrahidrocanab

inol 

6,97 4,266 Phenols: 0,011 EXTREMAMENTE 

TÓXICO 

 

35 Etinilestradiol 3,67 2,088 Phenols: 0,980 

Propargyl Alcohol – Hindered: 

13,829 

MUITO TÓXICO  

36 Fluoxetina 3,82 2,187 Aliphatic amines: 0,175 MUITO TÓXICO  

37 Triclosana 4,76 2,808 Phenols: 0,469 MUITO TÓXICO  

 

Os resultados obtidos também demonstram uma relação direta entre os valores 

elevados de log kow e o potencial de bioconcentração e ecotoxicidade. Pode-se citar 

como exemplo o fármaco citalopram (antidepressivo), que apresenta valor de log kow 

3,74, BCF de 2,136 e toxicidade estimada em 0,6 mg/L (CE50 em dafinídeos). De 

acordo com a diretiva europeia 96/67/CEE (CEE- Conselho da Comunidade Europeia) 

(CEC, 1996), o valor de CE50 estimado para o citalopram classifica tal fármaco como 

“muito tóxico” 



Os dados de ECOSAR estimados para o diclofenaco, com CE50 estimada de 25,7 

mg/L se aproximam dos valores experimentais, conforme observado 

experimentalmente para Daphnia magna de cujo valor de CE50 (48h) determinado foi 

22,4 mg/L (FERRARI et al., 2003). Cash (1998) comparou as toxicidades de vários 

explosivos químicos e compostos relacionados a organismos aquáticos, por um 

ensaio de bactéria luminescente (ensaio Microtox®) e pelo programa de computador 

ECOSAR e os dois métodos concordaram para a maioria dos 24 compostos 

estudados. 

Na tabela 3, estão indicados os 8 fármacos encontrados durante a pesquisa 

sobre os compostos presentes nos postos de amostra próximo ao Emissário 

Submarino, em Santos, além dos respectivos metabólitos humanos e os seus valores 

de log Kow. Também foi determinado o fator de bioconcetração e as relações de 

estrutura-ecotoxicidade dos metabólitos em modelos de dafinídeos.     

TABELA 3. Metabólitos provenientes do consumo humano dos fármacos 

encontrados em amostras de águas superficiais coletadas na área de influência 

do emissário submarino de Santos de acordo com o estudo de PEREIRA et al., 

2016. 

 

 

Metabólitos 

e % excretada 

Log Kow dos 

metabólitos 

(respectivam

ente) 

Log BCF dos 

metabólitos 

ECOSAR metabólitos 

LC50 – Daphnid (mg/L) 

Classificação de 

toxicidade  

(Diretiva Europeia 

96/67/CEE) 

 

Acetaminofeno 

(Paracetamol) 

 

1. Acetaminophen 

glucuronide (52-

57%) 

2. Acetaminophen 

sulfate (30-44%) 

3. N-

Acetylimidoquinone  

 (NAPQI) (5-10%) 

1. -1,23 

 

2. -1,87 

 

3. 0,45 

1. 0,500 

 

2. 0,500 

 

3. 0,500 

1. Amides: 

9,67e+005 

(967,000) 

2. Amides: 

2,63e+005 

(263,000) 

3. Vinyl/Ally 

Ketones: 

2470,421 

Amides:1276,94

6 

1. NÃO 

TÓXICO 

 

2. NÃO 

TÓXICO 

 

3. NÃO 

TÓXICO 

 

Atenolol 

 

1. 1-[4-(C-

Carbamoilhidroxime

til) fenoxi]-3-

isopropilaminoprop

an-2-ol (46-62%) 

1. 0,16 1. 0,500 1. Amides: 6261,0 

Aliphatic 

amines: 103,2 

4.     NÃO 

TÓXICO 

2.  



Cafeína 

 

1. Paraxanthine (70-

80%) 

2. theobromine (7 a 

8%)  

3. theophylline (7 a 

8%) 

4. 1,3,7-trimethyluric 

acid (15%) 

 

1. -0,22 

 

2. -0,78 

 

3. -0,04 

 

4. -0,37 

1. 0,500 

2. 0,500 

3. 0,500 

4. 0,500 

1. Imidazoles: 

17,796 

Carbonyl Ureas: 

1517,224 

2. Imidazoles: 

13,291 

Carbonyl Ureas: 

699,382 

3. Imidazoles: 

17,796 

Carbonyl Ureas: 

1517,224 

4. Substituted 

Ureas: 

12719,090 

Carbonyl Ureas: 

4875,300 

1. 

NOCIVO 

 

 

 

 

 

 

1. NOCIVO 

2. NOCIVO 

3. NÃO 

TÓXICO 

5.  

Cocaína Benzoylecgonine 

(6 a 14%) 

 

-1,32 0,500 1. Aliphatic amines: 

6805,164 

Esters: 

99206,875 

 

NÃO 

TÓXICO 

 

Diclofenaco 1. 3'-

hydroxydiclofenac 

(2%) 

2. 4',5-

dihydroxydiclofenac 

(9.4%) 

3. 4'-

hydroxydiclofenac 

(16%) 

4. 5-hydroxy 

diclofenac 

benzoquinone (Ind.) 

5. 5-hydroxydiclofenac 

(6.1%) 

6. diclofenac acyl 

glucuronide (Ind.) 

1. 3,18 

 

2. 2,35 

 

3. 3,70 

 

4. (Ind.) 

 

5. 3,94 

 

6. (Ind.) 

 

1. 0,500 

 

2. 0,500 

 

3. 0,500 

 

4. (Ind.) 

 

5. 0,500 

 

6. (Ind.) 

 

1. Phenols: 34,803 

 

2. Phenols: 

737,118 

 

3. Phenols: 34,803 

 

4. (Ind.) 

 

5. Phenols: 34,803 

 

6. (Ind.) 

1. NOCIVO 

2. NÃO 

TÓXICO 

 

 

3. NOCIVO 

 

4. (Ind.) 

5. NOCIVO 

6. (Ind.) 

 

Ibuprofeno 

 

1. carboxyibuprofen 

(43% ) 

2. 2-hydroxyibuprofen 

(26%) 

 

1. 1,97 

2. 2,29 

1. 0,500 

2. 0,500 

1. Neutral 

organics: 

1169,823 

2. Neutral 

organics: 

583,838 

1. NÃO 

TÓXICO 

 

2. NÃO 

TÓXICO 

 



Losartana  

 

E-3174 

(Carboxylosartan) 

(55%) 

4,81 0,500 Imidazoles: 

4,699 

TÓXICO  

Valsartana 

 

valeril-4-hidroxi 

(9%) 

(Ind.) (Ind.) (Ind.) (Ind.)  

Ind., indeterminado; Ap, aproximadamente.  

Conforme esperado, os metabólitos gerados a partir da análise dos 8 fármacos, 

apresentam valores de log Kow inferiores após os fármacos sofrerem 

biotransformação, mas apesar disto, para alguns fármacos como o diclofenaco, cujo 

log Kow é 4,51, três dos seus metabólitos apresentam log Kow superior a 3 e 

apresentam valores de ECOSAR em torno de 30mg/L, classificando-os como nocivos 

assim como o composto parental (diclofenaco), de acordo com a Diretiva Europeia 

96/67/CEE. Situação similar também pode ser observada para o fármaco losartana.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos 37 compostos estudados, apenas 4 foram considerados como “não-

tóxicos”, enquanto 10 foram classificados como “nocivos”, 8 classificados como 

“tóxicos”, e como “muito tóxicos” 13 fármacos. Dois compostos foram classificados 

como extremamente tóxicos – a loratadina, anti-histamínico largamente utilizado na 

prática clínica, e o Δ9-Tetraidrocanabinol, principal componente psicoativo presente 

em plantas do gênero Cannabis, planta cujo uso recreativo é considerado ilícito no 

Brasil, porém recentemente um dos componentes isolados, o canabidiol, foi liberado 

para o tratamento de pacientes que apresentam crises convulsivas refratárias ao 

tratamento convencional (BRASIL, 2018). Estes resultados justificam a continuidade 

das pesquisas que abordam os efeitos biológicos adversos em organismos aquáticos. 

 A partir das análises do potencial tóxico dos metabólitos humanos dos fármacos 

previamente reportados no emissário submarino de Santos, conclui-se também que 

estudos ecotoxicológicos deverão incluir metabólitos humanos de fármacos uma vez 

que alguns mantém o potencial tóxico, mesmo após sofrerem metabolização. 

 Os resultados obtidos no presente estudo indicam que as avaliações de 

ECOSAR podem constituir uma importante ferramenta de priorização para avaliação 



experimental de risco de produtos farmacêuticos e seus respectivos metabólitos em 

águas superficiais. 
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