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RESUMO – A presença de hormônios, entre eles o 17β-estradiol, em estações de tratamento de 
esgoto e em águas subterrâneas e superficiais mostra a necessidade de uma avaliação dos processos 
de tratamento convencionais. O objetivo deste trabalho foi a análise e remoção de hormônios 
através de técnica de ozonização de amostras reais de águas de saída de filtro de estações de 
tratamento de água (ETAs), operadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São 
Carlos, que capta águas dos ribeirão Feijão e córrego Espraiado. Os resultados apresentados 
demonstram que a desinfecção por ozônio se mostrou eficiente para a remoção da atividade 
estrogênica causada, única e exclusivamente, pelo 17β-estradiol para uma dosagem inicial desse 
hormônio relativamente alta (6.000 ng L-1). 
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ABSTRACT– The presence of hormones, including 17_-estradiol in sewage treatment plants and 
in groundwater and surface water shows the need for an evaluation of conventional treatment 
processes. The aim of this study was the analysis and removal of hormones through techniques of 
chlorination and ozonation of real samples of output filtered water in water treatment plants (WTP), 
operated by the Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) of São Carlos (Center WTP), which 
captures waters from the Espraiado and Feijão streams. The results demonstrate that ozone 
disinfection efficient disinfection for the removal of the strogenic activity, exclusively caused by 
17_-estradiol, for a relatively high initial dosage (6.000 ng L-1) of this hormone. 
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INTRODUÇÃO Os processos oxidativos têm sido cada vez mais utilizados no tratamento de 

determinados tipos de despejos industriais contendo substâncias orgânicas recalcitrantes à ação de 

microorganismos que atuam na degradação biológica. 

Muitos oxidantes químicos reativos acarretam a ruptura de estruturas moleculares complexas 

de vários tipos de compostos orgânicos decompondo-as em estruturas mais simples e propiciando 

condições melhores para uma efetiva ação de microorganismos na degradação biológica. 

Embora a posição relativa de um oxidante seja indicativa de sua capacidade de oxidar outras 

matérias, ela não é indicativa da velocidade de reação, nem quão completa será esta reação no que 

tange à formação de CO2 e H2O (Cavalcanti, 2009). 

Estudos encontrados na literatura mostram que os desreguladores endócrinos são suspeitos de 

provocar desenvolvimento de algumas doenças como câncer de mama, de útero e de próstata, 

desenvolvimento sexual anormal, redução de fertilidade masculina, aumento de incidência de 

ovários policísticos, alteração de glândulas tireóides, distúrbios nas funções do ovário (crescimento 

folicular e a ovulação), na fertilização e gravidez. Em animais podem desregular a reprodução e o 

desenvolvimento dos organismos, assim como, induzirem, irreversivelmente, características sexuais 

femininas em peixes machos, podendo levar a esterilização ou redução da reprodução (Coleman et 

al., 2005; Reis Filho, 2008). 

O 17β-estradiol é o principal estrogênio natural, responsável pela formação das características 

femininas. 17α-etinilestradiol é o principal estrogênio sintético, encontrado nas pílulas 

anticoncepcionais e aplicado nas terapias de reposição hormonal.  

A presença desses hormônios em estações de tratamento de esgoto e em águas subterrâneas e 

superficiais mostra a necessidade de uma avaliação dos processos de tratamento que já vem sendo 

utilizados com respeito à eficiência de remoção dessas substâncias (Ferreira 2008). 

Processos como a ozonização e os processos oxidativos avançados (POA), como a 

fotocatálise, fotólise, O3/H2O2 e O3/UV, são tecnologias que têm se mostrado bastante 

promissoras na remoção desses micropoluentes presentes em amostras ambientais (Bila et al 2005). 

O presente trabalho está relacionado aos fatores de processos oxidativos avançados (POAs), 

desreguladores endócrino e a remoção de estradiol. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Processos Oxidativos Avançados - Determinadas aplicações requerem a combinação de várias 

tecnologias de desinfecção, entre elas podemos citar: 

Desinfecção total de água de processo para a indústria farmacêutica: a eliminação total dos 

micro-organismos presentes na água exige a combinação da desinfecção por Ozônio com a 

desinfecção por UV, como sendo: 

Efetiva: todos os micro-organismos são suscetíveis à desinfecção por Ozônio; 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  3 

Conveniente: além de a desinfecção eliminar contaminantes orgânicos e metais oxidáveis, ele 

reduz a dureza da água; 

Ozônio não adiciona nada, no aspecto químico, à água exceto Oxigênio; 

Econômica: apresenta baixo custo de capital e custos operacionais baixos; 

Simples: instalação e operação descomplicadas; 

Desinfecção em sistemas com exigência de Cloro residual: para determinados sistemas (por 

exemplo, piscinas públicas) há a exigência legal de presença de cloro residual, requerendo a 

combinação do sistema de desinfecção por UV ou Ozônio com a cloração. Nestes casos o uso de 

Ozônio é extremamente favorável, pois reduz o consumo de Cloro em até 90%, além de impedir a 

formação de trihalometanos. 

Na combinação de ozônio com radiação UV e peróxido de hidrogênio (H2O2), resulta em 

processos de tratamento que podem ser mais poderosos que apenas o ozônio. Com isso, o ozônio 

pode se decompor por mecanismos que envolvem a geração de radicais HO•, os quais são espécies 

mais reativas. Os processos caracterizados pela geração de radicais HO• são conhecidos como 

Processos Oxidativos Avançados (POA) (Andreozzi et al., 1999, Glaze, 1987, 

O objetivo de qualquer processo oxidativo avançado é o de gerar e utilizar o radical livre 

hidroxila (HO•), um forte agente oxidante capaz de destruir compostos que não podem ser oxidados 

por oxidação convencional. 

Os POAs geralmente usam uma combinação de agentes oxidantes (H2O2 ou O3), irradiação 

(UV ou ultra-som) e catalisadores (íons metálicos ou foto catalisadores) com o objetivo de gerar 

radicais HO•. Esses processos são de grande interesse devido ao seu alto poder de oxidação. 

Os radicais HO• são espécies muito reativas e com baixa seletividade, que reagem com maior 

parte das moléculas orgânicas com constantes de reação na ordem de 106 109 M-1s-1 (Glaze,1987, 

Andreozzi et al., 1999). 

 Desreguladores Endócrinos  

As substâncias denominadas desreguladores endócrinos (DEs) são uma recente categoria de 

contaminantes ambientais que interferem nas funções do sistema endócrino. Essas substâncias são 

encontradas no meio ambiente em concentrações da ordem de μg L -1 e ng L-1, e são suspeitas de 

causarem efeitos negativos à saúde humana e animal. 

Os DEs podem interferir com o funcionamento do sistema endócrino pelo menos de três 

formas: (1) mimetizam a ação de um hormônio endógeno, como o estrogênio ou a testosterona, 

afetando as funções que esses hormônios controlam; (2) bloqueiam os receptores hormonais nas 

células, impedindo assim a ação dos hormônios naturais; (3) afetam a síntese, o transporte, o 

metabolismo e a excreção dos hormônios, alterando dessa forma as concentrações dos hormônios 

naturais no corpo (COMISSÃO EUROPÉIA, 1996). Alterações nas funções do sistema endócrino 
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podem prejudicar a saúde do organismo, da sua descendência ou de uma (sub) população (BILA, 

2005. 

 Estrogênios Naturais e Sintéticos 

Hormônios sexuais- Os hormônios esteróides são produzidos nas glândulas endócrinas e são 

excretados diretamente na corrente sangüínea, estimulando ou inibindo a atividade metabólica em 

outros tecidos ou órgãos. Os hormônios sexuais, que controlam a maturação e a reprodução, podem 

ser classificados em três grupos principais: (1) os hormônios sexuais femininos, tais como, 

estrogênios e progesteronas, (2) os hormônios sexuais masculinos, tais como, androgênios e (3) 

corticosteróides, que são divididos em glicocorticóides e mineralocorticóides (BILA, 2005). Todos 

os hormônios esteróides exercem sua ação pela passagem através da membrana plasmática e 

acoplam-se a receptores intracelulares. (YING et al., 2002). Os hormônios esteróides são um grupo 

de substâncias ativas biologicamente que são sintetizadas a partir do colesterol, e tem em comum 

uma estrutura de anel básica, constituída de três anéis hexagonais (A, B, C) e um anel pentagonal 

(D), como apresentado na Figura 1. Os estrogênios são caracterizados por seu anel A fenólico, o 

qual tem o grupamento hidroxila no carbono 3 e é o que lhe confere à atividade biológica, neste 

caso a atividade estrogênica, e uma cetona ou um grupamento hidroxila no carbono 17. São também 

referidos como esteróides C18, por apresentar 18 carbonos em sua estrutura. 

METODOLOGIA 

Os experimentos de oxidação com ozônio foram realizadas no LATAR. A unidade de 

ozonização, onde foram realizados os ensaios de oxidação com O3, consiste de três partes 

principais: o gerador de ozônio, o analisador de ozônio e a coluna de contato.  

O gerador de ozônio, Figura 2, consiste em um sistema de bombeamento de ar, seguido da 

concentração do teor de oxigênio através de uma peneira molecular seguido da geração de ozônio 

em uma corona, resultando em uma corrente gasosa com concentração fixa de ozônio. Para medir 

concentração desse oxidante na fase gás na corrente de entrada coluna de contato, utilizou-se um 

analisador de ozônio de fabricante In USA Inc. modelo H1, sendo a medida feita por absorção na 

região do ultravioleta. 

Essas amostras foram então submetidas à ozonização, que consiste em uma corrente contendo 

ozônio em uma concentração média de 50 g.m-3, introduzida continuamente na coluna de contato, 

com a vazão ajustada em 15 NL.h-1. Pela variação do tempo, dosagens diferentes de ozônio foram 

introduzidas nas amostras, variando de 0,5 a 2,0 mg.L-1 de O3. Depois de alcançada a dosagem 

desejada, o sistema de geração de ozônio era desligado, a solução devidamente homogeneizada e, 

depois de atingido os diferentes tempos de contato entre o agente oxidante e a amostra, o oxidante 

foi consumido com a adição de 1 mL de metabissulfito de sódio 3% por litro de amostra para 

consumir o ozônio presente. Uma amostra de cada um dos ensaios foi retirada para a quantificação 
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do ozônio residual pelo método de Índigo-Blue, bem como a titulação da solução de iodeto de 

potássio adicionada no off-gas (APHA, 2005). 

Após essa etapa, todas as amostras foram tratadas de acordo com a metodologia analítica 

desenvolvida para avaliar a atividade estrogênica das amostras tratadas. 

RESULTADOS 

Os ensaios de ozonização das amostras de água filtradas da ETA foram conduzidos em 

diferentes concentrações do agente oxidante e de tempo, em duplicata. 

Como se pode ver a seguir, assim como Pereira (2011) verificou, o residual de ozônio na fase 

líquida estava próximo ao limite de detecção do método Índigo (APHA, 2005) e foi praticamente 

desprezível nos cálculos do ozônio consumido.  Outra importante observação é que a taxa de 

aplicação do ozônio varia com o tempo de contato. Pode-se observar variação na taxa de aplicação 

de ozônio para as mesmas condições, porque os experimentos foram realizados em batelada, 

portanto expostos a variações como temperatura, variação de tensão da rede elétrica que alimenta o 

gerador e outros. 

Foi coletada, em 12/04/2013 (início da estiagem), uma amostra de cerca de 10 L de água 

filtrada dessa estação com as seguintes características: cor aparente 1 mg.L-1 Pt-Co; turbidez 0,65 

UNT; pH 6,2; e cloro total < 0,05 mg.L-1. 

Após a realização dessas análises, a amostra foi dividida em frações de 2,0 L, enriquecidas 

com 17β-estradiol e submetidas a duas diferentes condições de ozonização: aplicação de 5 segundos 

de ozônio, acarretando em adição 0,5 mg.L-1 de O3 (considerando uma vazão de 15 nL.h-1 e uma 

produção de ozônio de 50 g O3.h-1), seguido de um tempo de contato de 10 min; e aplicação de 20 

segundos de ozônio, acarretando em adição 2,0 mg.L-1 de O3 (considerando as mesmas vazão e 

produção de ozônio mencionadas acima), seguido de um tempo de contato de 30 min. 

Ao final dos ensaios de ozonização, verificou-se que o ozônio residual na amostra encontrava-

se próximo a “zero” em todos os ensaios. Foi observado, também, que a quantidade de ozônio retida 

no off gas é bem inferior à dosagem teórica aplicada. Com os valores teórico de ozônio aplicado e 

com o valor de ozônio retido no off gas, por subtração do primeiro pelo segundo, obtém-se o ozônio 

consumido. Parte do ozônio aplicado pode ter sido consumido pela amostra e/ou ter permanecido 

em sua forma gasosa no interior da coluna de ozonização. Esses valores podem ser verificados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Condições experimentais nos ensaios de ozonização de água da ETA de São Carlos 
 

Ensaio Concentração 
de 17β-
estradiol 

Tempo de 
Contato 
(min) 

Concentração 
de ozônio 
aplicado 
(mgL-1) 

Concentração 
de ozônio 
residual 
(mgL-1) 

Ozônio 
Presente 
no off gas 
 (mg) 

Ozônio 
Consumido 
(mg) 

SC O3 1 6.000 ngL-1 30 2,0 0,04 0,61 3,39 
SC O3 2 6.000 ngL-1 30 2,0 0,04 0,46 3,54 
SC O3 3 6.000 ngL-1 10 0,5 0,01 0,31 0,69 
SC O3 4 6.000 ngL-1 10 0,5 0,03 0,46 0,54 

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que a desinfecção por ozônio se 

mostrou eficiente para a remoção da atividade estrogênica causada, única e exclusivamente, pelo 

17β-estradiol, empregando-se dosagens e tempos de contatos semelhantes para uma dosagem inicial 

desse hormônio relativamente alta (6.000 ng L-1). Todavia, em todos os ensaios a concentração 

final da atividade estrogênica permaneceu acima do limite de quantificação desses hormônio, 

indicando que a remoção não foi completa, mesmo em condições favoráveis, isto é, matriz limpa, 

com padrões de potabilidade para os parâmetros físico-químicos. Este fato confirma que o 

composto em questão é de difícil degradação e que possui uma cinética de remoção lenta, podendo 

seus subprodutos apresentarem atividade estrogênica, sendo difícil alcançar sua completa 

eliminação a níveis que não causem efeito deletério a organismos aquáticos. 
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