
 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  1 

 

HORMÔNIOS SEXUAIS FEMININOS EM MATRIZES AQUOSAS: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS SOB A ÓTICA DO SANEAMENTO 

AMBIENTAL 

Jéssica Cristine Neves Schner 1; Ramiro Gonçalves Etchepare2 

RESUMO – O presente artigo, através da metodologia Bolean, apresenta uma revisão sobre a 

presença de Hormônios Sexuais Femininos (HSFs) em matrizes aquosas, suas implicações na área de 

saneamento, impactos na saúde humana e meio ambiente, e como esta questão é abordada no Brasil 

e no mundo. O objetivo deste é fomentar o debate sobre este tema, auxiliando futuras intervenções 

técnicas e de políticas públicas. Os HSFs são contaminantes emergentes que se destacam por serem 

biologicamente ativos e apresentarem alto potencial estrogênico, atuando como desreguladores 

endócrinos em seres humanos e animais, causando disfunções sexuais, entre outras. Essas substâncias 

podem estar presentes em mananciais por diversos motivos, apesar disso, a presente pesquisa 

demonstra a ausência de uma regulamentação específica no Brasil quanto aos limites permitidos em 

águas brutas e na água potável. Para uma abordagem conservadora, sugere-se um aprofundamento 

dos estudos sobre os riscos envolvidos - tomando como base guidelines e legislações de outros países 

(como EUA e Austrália), e o aperfeiçoamento e aplicação de técnicas mais eficazes de remoção, como 

sistemas por membranas, processos biológicos e oxidativos avançados. Também é importante a 

previsão da inclusão destes contaminantes em futuros planos de monitoramento de mananciais - 

especialmente os utilizados para abastecimento de água.  

ABSTRACT– This article, through the Bolean methodology, presents a review on the presence 

of Female Sex Hormones (FSHs) in aqueous matrices, their implications in the area of sanitation, 

impacts on human health and the environment, and how this issue is addressed in Brazil and 

worldwide. The objective of this is to foster debate on this issue, assisting future technical and public 

policy interventions. The FSHs are emerging contaminants that stand out for being biologically active 

and presenting high estrogenic potential, acting as endocrine disrupters in humans and animals, 

causing sexual dysfunctions, among others. These substances can be present in springs for several 

reasons, however, this research demonstrates the absence of a specific regulation in Brazil regarding 

the limits allowed in raw water and drinking water. For a conservative approach, it is suggested a 

deepening of studies on the risks involved - based on guidelines and legislation from other countries 

(such as USA and Australia), and the improvement and application of more effective removal 

techniques, such as membrane systems, advanced biological and oxidative processes. It is also 

important to foresee the inclusion of these contaminants in future water source monitoring plans - 

especially those used for water supply.  

 

Palavras-Chave – Estrógenos; Poluentes Emergentes; Desreguladores Endócrinos. 

 

 
1) Afiliação: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental (UFPR), Jardim das Américas – CEP: 81530-000 – Curitiba 

– Paraná - Caixa Postal 19011 – Fone: +55 41 98849-7471, Fone/Fax: +55 41 3361-3142 

2) Afiliação: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental (UFPR), Departamento de Hidráulica e Saneamento, 
Jardim das Américas – CEP: 81530-000 – Curitiba – Paraná - Caixa Postal 19011 – Fone: +55 41 98849-7471, Fone/Fax: +55 41 3361-3142 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  2 

1 INTRODUÇÃO 

A preocupação da comunidade cientifica e do setor de saneamento com a presença de 

compostos chamados “poluentes emergentes” em matrizes ambientais vem crescendo nas últimas 

décadas. Isso se deve ao fato de serem substâncias potencialmente nocivas, mas de características e 

efeitos desconhecidos ou pouco conhecidos. Esses poluentes podem ser carregados até os mananciais 

por meio de despejos acidentais, escoamento superficial e outros; e estes se destacam por sua difícil 

remoção no tratamento de efluentes e água potável, sendo necessárias técnicas de tratamento mais 

sofisticadas. Dentre esses poluentes destacam-se os hormônios sexuais femininos (HSFs) (Vilela et 

al., 2018; Adeel et al., 2017), em função do crescente uso destes compostos como agentes 

contraceptivos, repositores hormonais, drogas para readequação sexual e tratamento de infertilidade 

(Garnett et al., 2020). A ingestão desses compostos em doses inapropriadas é potencialmente nociva 

à saúde humana, e mesmo em baixas concentrações estes possuem efeitos tóxicos em organismos 

aquáticos por atuarem como disruptores endócrinos. Os HSFs de maior potencial estrogênico 

encontrados em corpos hídricos são o 17-α-etinilestradiol (EE2), 17-β-Estradiol (E2) e Estrona (E1). 

Atualmente, a legislação brasileira não prevê limites para estes compostos no lançamento de 

águas residuárias ou em água para abastecimento. Porém, a tendência é que a legislação seja cada vez 

mais restritiva, seguindo o exemplo dos países como os EUA e a Austrália, que já possuem legislação 

sobre estas substâncias, assim como o seu monitoramento em mananciais. Os HSFs são 

constantemente encontrados em águas superficiais (Adeel et al., 2017), incluindo aquelas utilizadas 

como fontes para abastecimento público. Por esse motivo, é necessário o seu monitoramento 

constante, bem como o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de remoção destes poluentes 

que possuam viabilidade técnica e econômica. 

1.1 Objetivos 

 O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão e fomentar a discussão sobre o 

tema dos hormônios sexuais femininos como poluentes emergentes, fornecendo informações sobre 

as suas vias de contaminação, efeitos na saúde humana e no meio ambiente, aspectos legais e técnicas 

de remoção de matrizes aquosas. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo constitui uma revisão bibliográfica de caráter acautelador. A metodologia utilizada 

para a busca de informações e referências foi o método Boolean, que consiste na busca trabalhos em 

diversos bancos de dados on-line, como por exemplo: Science Direct, Web of Science, Google Scholar 
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e outros, utilizando palavras-chave em conjunto com conectivos para ampliar os resultados 

(Saadatpour & Albert, 2013). Após a formação de uma base de dados própria com os trabalhos 

encontrados, houve a verificação dos trabalhos por relevância e sua posterior revisão e síntese dos 

resultados. A análise booleana é considerada um método exploratório, para verificar 

interdependências determinísticas, não assumindo que as dependências encontradas são absolutas 

(Wolfram & Dimitroff, 1998). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Contaminantes emergentes e desreguladores endócrinos 

 O termo “emergentes” pode ser erroneamente interpretado como compostos que surgiram 

recentemente ou passaram a ser utilizados em larga escala de forma recente, mas se refere à crescente 

preocupação da comunidade científica e órgãos reguladores com estas substâncias. Esses poluentes 

podem estar presentes em diversos produtos utilizados no cotidiano e mesmo em baixas 

concentrações, incorrem em riscos ao meio ambiente e à saúde humana, pois são compostos de 

toxicidade desconhecida ou pouco conhecida, e potencialmente nocivos, com efeitos biológicos 

específicos, como por exemplo, os compostos desreguladores endócrinos (Adeel et al., 2017). 

 Disruptores, interferentes ou desreguladores endócrinos são substâncias capazes de interferir 

no funcionamento normal do sistema endócrino, não apenas de seres humanos, mas de todos os 

organismos, vertebrados e invertebrados, pertencentes à base ou topo da cadeia alimentar. O sistema 

endócrino por sua vez, controla a síntese hormonal, a liberação dos hormônios na corrente sanguínea, 

ativação dos hormônios produzidos, metabolismo e distribuição à órgãos específicos (Berne & Levy, 

2009) e a presença de disruptores endócrinos pode causar diversos distúrbios e doenças. Dentre estes 

compostos, destacam-se os HSFs, naturais e sintéticos. Os hormônios produzidos e secretados 

naturalmente podem ser considerados desreguladores endócrinos quando ingeridos em doses 

inadequadas, assim como os hormônios sintéticos. Esses hormônios possuem um alto potencial 

estrogênico (Nazari & Suja, 2016), podendo provocar diversos efeitos à saúde humana e ambiental, 

como feminilização de peixes (Voisin et al., 2019), infertilidade em animais e seres humanos, 

carcinomas e outras disfunções (Adeel et al., 2017). 

3.2. Hormônios Sexuais Femininos 

 Os HSFs, também conhecidos como estrógenos, são moléculas hidrofóbicas pequenas, 

derivadas do colesterol, biologicamente ativas e com meia vida biológica longa (Berne & Levy, 

2009). São naturalmente produzidos pelos ovários, placenta, hipófise, glândulas mamárias e por meio 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457398000351#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457398000351#!
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de conversão periférica nos tecidos adiposos em humanos e animais. Seu papel é regular funções 

biológicas específicas, bem como conferir características secundárias femininas, estimular ou inibir 

a ovulação e regular a transcrição gênica (Berne & Levy, 2009). Os HSFs mais frequentemente 

reportados da literatura são estrona (E1), 17 β - estradiol (E2), e 17 α – etinilestradiol (EE2), por 

apresentarem efeito estrogênico muito forte (Nazari & Suja, 2016), sendo E1 e E2 produzidos 

naturalmente por humanos e animais, no entanto, podem ser sintetizados pela indústria farmacêutica 

assim como EE2. Esses hormônios são comumente utilizados em terapias hormonais, como 

reposição, readequação sexual, tratamento para infertilidade ou método contraceptivo (Garnett et al., 

2020). 

3.3. Vias de contaminação 

 Os HSFs podem ser aportados ao meio ambiente por diversas fontes, na forma de resíduos 

sólidos ou efluentes líquidos (Figura 1). A excreção de hormônios naturais, pela população mundial, 

pode chegar a 30.000 kg por ano, enquanto para hormônios sintéticos pode chegar a 700 kg por ano 

(Adeel et al., 2017). Para a criação de animais, os valores são mais elevados - por exemplo, a excreção 

de estrogênios proveniente de criadouros de gado, apenas nos Estados Unidos e União Europeia, 

chega a 83.000 Kg por ano (Adeel et al., 2017; Nazari & Suja, 2016).  

  

Figura 1: Fontes e vias de contaminação dos corpos hídricos por hormônios sexuais femininos. Fonte: A autora, 2020. 

ETE: Estação de Tratamento de Efluentes; ETA: Estação de Tratamento de Água. 

 O tratamento convencional de águas residuárias não remove completamente os HSFs (Gomes 

et al., 2017; Bila & Dezotti, 2007), e após o tratamento, os efluentes são lançados em corpos hídricos, 
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onde os HSFs se tornam disponíveis para as comunidades aquáticas e organismos interdependentes. 

Os processos convencionais de tratamento de água para abastecimento também apresentam baixa ou 

desprezível eficiência de remoção destes compostos (Vilela et al., 2018; Lima et al., 2017), e desta 

forma, a contaminação dos mananciais utilizados para abastecimento público implica na necessidade 

de monitoramento da eventual presença de HSFs em águas a serem distribuídas para a população  e 

no desenvolvimento e aplicação de técnicas de tratamento eficazes na remoção dos mesmos. 

3.4. Efeitos no meio ambiente e na saúde humana 

 A presença de HSFs no mananciais pode provocar feminilização de peixes, entre outras 

disfunções que provocam a desestruturação da cadeia trófica (Hallgren et al., 2014). Esta, por sua 

vez, ocasiona a diminuição da biodiversidade, favorecendo a proliferação de organismos oportunistas, 

como por exemplo microalgas e cianobactérias (Esteves, 2011). Esses organismos podem produzir 

toxinas nocivas à seres humanos e animais, aumentar significativamente a cor e a turbidez dos corpos 

hídricos, e provocar a diminuição do oxigênio dissolvido, favorecendo o surgimento de organismos 

anaeróbios (Esteves, 2011). Os organismos anaeróbios, por sua vez, além de serem potencialmente 

patogênicos à seres humanos, podem produzir gases tóxicos como metano e óxido nitroso, que são 

liberados para a atmosfera, podendo provocar alterações na qualidade do ar (Metcalf & Eddy, 2016). 

A sequência destes fenômenos proporciona uma perda de qualidade aos mananciais, podendo resultar 

no aumento dos custos e em uma maior complexidade do processo de tratamento de água para 

abastecimento (Metcalf & Eddy, 2016; Di Bernardo & Dantas, 2005).  

 Contudo, os HSFs são indispensáveis à manutenção de diversas espécies, incluindo seres 

humanos, pois são responsáveis pela regulação dos ciclos menstruais e gravidez, funções 

cardiovasculares, absorção de cálcio, comportamento cognitivo, sistema gastrointestinal, entre outras 

funções vitais (Berne & Levy, 2009). Ainda assim, conforme apresentado anteriormente, os HSFs 

podem ser considerados disruptores endócrinos quando ingeridos em doses inadequadas, aumentando 

a probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama, câncer de próstata, doenças cardíacas, danos 

nas córneas, puberdade precoce, diminuição da fertilidade, menopausa precoce, virilização de 

mulheres jovens e feminilização de homens (Adeel et al., 2017). 

3.5. Legislação 

 Nos Estados Unidos (EUA), desde o ano de 1988, assim como na União Europeia (UE), desde 

o ano de 2008, foram formuladas listas de compostos prioritários que devem ser monitorados nos 

mananciais com a finalidade de verificar a necessidade da imposição de valores limite para detecção 

destas substâncias. Os HSFs integram essa lista prioritária nos EUA desde o ano de 2009, enquanto 
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na UE foram adicionados em 2012, mas ambos os governos seguem sem impor valores limite para a 

presença destes compostos em mananciais e na água potável (EU, 2018; USEPA, 2016). Um dos 

motivos para isto se deve ao fato de que, para atender aos limites de lançamento, as estações de 

tratamento de efluentes necessitariam de aprimoramentos estruturais e de processo, sendo muito 

oneroso para os países (Cunha et al., 2016). Contudo, alguns autores reportam que esses custos 

adicionais seriam revertidos em investimento, pois com processos mais refinados de tratamento, as 

estações seriam capazes de remover uma gama muito maior de substâncias, aumentando a qualidade 

dos mananciais e diminuindo os custos para o tratamento de água à jusante (Gilbert, 2012). 

 Em função da necessidade de utilizar diversas fontes de águas residuárias para fins de reúso 

potável, o Governo Australiano legisla sobre os limites de detecção de HSFs desde de o ano de 2008, 

impondo valores de 0,03; 0,0175 e 0,0015 µg.L-1 para E1, E2 e EE2, respectivamente (NWQMS, 

2008). Na cidade de Singapura, pelo mesmo motivo, a empresa de saneamento local, segue padrões 

de potabilidade bastante rígidos, prevendo inclusive limites de detecção para poluentes emergentes 

desde o ano de 2000 (WHO, 2017). O valor máximo permitido para E1, E2 e EE2 em água potável é 

de 0,001 µg.L-1 cada, e o valor limite para o total dos estrógenos presentes na água de 0,003 µg.L-1 

(WHO, 2017). 

 Atualmente, a legislação brasileira não prevê limites para estes compostos no lançamento de 

águas residuárias ou em água para abastecimento, e o respectivo monitoramento em cursos hídricos. 

Porém, a tendência é que a legislação seja cada vez mais restritiva, tendo como exemplo os países 

que já legislam sobre o assunto (Cunha et al., 2016). É bastante comum no Brasil, que o processo de 

formulação de leis siga o chamado “uso e costume” sobre o objeto do qual se legisla. No contexto 

dos HSFs e outros micropoluentes, isso significa que é necessário avaliar a presença destes compostos 

no meio ambiente e compreender os possíveis danos ocasionados por essa presença para embasar os 

motivos da restrição proposta. Mas principalmente, deve haver a identificação de potenciais 

poluidores, assim como, estes também precisam estar cientes de seu papel enquanto poluidores e da 

necessidade de haver a implementação de regulamentações. 

 Para tanto, esta é uma ação que envolve principalmente três tipos de instrumentos políticos: 

a) apoio popular, pois neste caso os cidadãos se encontram na situação de potenciais poluidores e ao 

mesmo tempo possuem poder nas decisões regulatórias através de mecanismos eleitorais ou até na 

formulações de projetos de lei por iniciativa popular (Tosun et al., 2020; Metz & Leifeld, 2018); b) 

análise de mercado, com a promoção de subsídios ou impostos para controlar a poluição por parte de 

empresas (Metz & Leifeld, 2018); e c) avaliação da cadeia de produção e consumo, fazendo com que 

os órgãos legislativos e executivos tenham ciência de toda a cadeia que envolve da fabricação ao 
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consumo destes compostos, para que possa haver a formulação de uma lei robusta, aplicável e 

fiscalizável (Metz & Leifeld, 2018). 

 É importante enfatizar que as políticas ambientais precisam ser acessíveis e alcançar o apoio 

popular, pois é imprescindível aos tomadores de decisão que uma parcela significativa da população 

esteja de acordo com as normas propostas (Tosun et al., 2020). Para se obter o apoio popular, a 

educação ambiental é uma ferramenta muito importante, por sensibilizar a população sobre a presença 

destes compostos no ambiente, mostrando como eles podem afetar a saúde humana e o meio 

ambiente, assim como por alertar quanto à necessidade de cobrança por políticas públicas sobre o 

assunto. Também é importante que haja apoio do setor público e privado, para que estes acatem a 

legislação, pois os baixos níveis de apoio implicam no não cumprimento das medidas, tornando-as 

ineficientes e gerando custos e inconvenientes adicionais pela necessidade de sanções e 

monitoramento rigoroso. 

3.6. Técnicas de remoção 

Tendo em vista os possíveis efeitos causados pela presença de HSFs em corpos hídricos, o 

fato de que podem ser prejudiciais à saúde humana e a tendência de que a legislação se torne mais 

restritiva quanto à presença destes compostos em águas de abastecimento, se faz necessário o 

desenvolvimento, a integração, o aprimoramento e a aplicação de técnicas adicionais ao tratamento 

convencional, que garantam a remoção destes compostos ou a sua redução a níveis seguros. Diversos 

processos são reportados na literatura para a remoção, degradação e/ou mineralização de HSFs em 

diversas matrizes aquosas, desde técnicas mais simples como a fitorremediação, até métodos mais 

complexos como a eletrocoagulação e o tratamento por membranas. 

O tratamento biológico é normalmente aplicado em Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETEs) convencionais, não convencionais - como no caso das wetlands ou ocorrer de forma natural 

nos próprios corpos hídricos. Diversos organismos e microrganismos são empregados nestes 

tratamentos, com a função de degradar matéria orgânica. Com relação aos HSFs, pode haver a 

degradação das moléculas e aumento a biodisponibilidade desses compostos sob condições aeróbias, 

contudo, em ambientes anaeróbios, os microrganismos podem provocar a formação de dímeros dos 

HSFs, aumentando a concentração desses compostos no efluente tratado. 

Os processos de separação por membranas (PSMs) têm ganhado muito espaço no mercado 

de tratamento de efluentes por apresentar módulos de tratamento compactos e alto desempenho de 

tratamento. As membranas podem ser compostas pelos mais diversos materiais, em diversas 

geometrias, atuando na remoção das partículas, principalmente, por exclusão de tamanho (Habert et 

al., 2006). Com relação aos HSFs, o tamanho das moléculas a serem removidas é na faixa de < 1 nm, 
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exigindo membranas com poros diminutos. Os principais fatores que influenciam no desempenho dos 

PSMs são a pressão de trabalho dos módulos e a matriz aquosa utilizadas.  

Os Processos Oxidativos são técnicas utilizadas para a oxidação de compostos de 

características peculiares, substâncias recalcitrantes e/ou orgânicas biologicamente persistentes, 

muitas vezes em baixas concentrações. Dentre esses processos, os mais utilizados para tratamento de 

água e efluentes são a cloração por meio da adição do gás cloro ou do dióxido de cloro, utilização de 

permanganato, peróxido de hidrogênio, ozonização e os processos oxidativos avançados (POA) 

(Dezotti, 2008). Em função dessa oxidação, estas técnicas são capazes de aumentar a 

biodegradabilidade dos compostos alvo, como os HSFs, por transformá-los em produtos menos 

complexos. Contudo, o uso de agentes oxidantes pode promover a formação de compostos organo-

halogenados e outros subprodutos, que apresentam algum grau de nocividade e/ou toxicidade. Por 

esse motivo, a escolha do processo oxidativo deve estar vinculada com as características do efluente 

a ser tratado, atentando-se sempre a possibilidade de formação de subprodutos de toxicidade pouco 

conhecida. Normalmente, os POAs envolvem um oxidante forte (radiação ultravioleta e ou ozônio) 

em conjunto com algum catalisador que favoreça a formação de radicais hidroxila (•OH) (Ameta et 

al, 2018). Os •OH possuem o maior potencial de oxidação (2,8 v) dentre todos os oxidantes 

conhecidos aplicados ao tratamento de águas e efluentes, pois são extremamente reativos, não 

seletivos e instáveis (Di Bernardo & Dantas, 2005).  

A escolha das técnicas de tratamento deve levar em conta as características da matriz aquosa 

a ser tratada e considerar qual será a finalidade do tratamento, se abastecimento público, reúso para 

diversos fins ou disposição em corpos hídricos. Para a futura implementação destas técnicas não 

convencionais em escala industrial, são necessários mais estudos e pesquisas no aprimoramento, 

integração e aplicação dos processos envolvidos, e a sua validação de eficiência em todas as escalas. 

4 CONCLUSÕES 

Uma vez no ambiente, os HSFs podem causar uma série de danos à saúde humana e ambiental. 

Em função disso, se faz indispensável que, não apenas a comunidade científica, mas a comunidade 

em geral obtenha um maior entendimento sobre estes e outros poluentes emergentes igualmente 

preocupantes, buscando propor soluções técnicas e políticas públicas mais adequadas. Também se 

faz necessário o desenvolvimento de pesquisas na área tratamento destes compostos, que sejam 

confiáveis, eficientes e possuam viabilidade técnica e econômica. Dentre as técnicas apontadas na 

literatura, se destacam os processos oxidativos e oxidativos avançados, tratamentos biológicos e os 

processos de separação por membranas. Cada técnica de tratamento possui vantagens e desvantagens 

associadas, sendo que a escolha destas deve ser feita com cautela e embasada em estudos aplicados. 
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Este artigo pode fornecer informações importantes aos tomadores de decisão na área de saneamento 

e na promoção de políticas públicas relacionadas aos poluentes emergentes voltadas à segurança 

hídrica, com foco na saúde humana e ambiental. 
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