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RESUMO 

 

No Brasil, estudos de avaliação de micropoluentes emergentes em matrizes 
ambientais como esgotos sanitários e hospitalares, e corpos de água, ainda são 
bastante incipientes, assim como a remoção desses compostos em Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETEs) de baixo custo como lagoas de estabilização, 
assim como em sistemas de lodos ativados e sistemas anaeróbio-aeróbio 
compactos. O presente trabalho teve como objetivo geral investigar a presença de 
micropoluentes em matrizes ambientais como esgotos sanitários e hospitalares, e 
água superficial, avaliar a remoção destes compostos em ETEs de baixo custo e 
aplicar o processo de oxidação avançada (POA) UV/H2O2 como opção de pós-
tratamento. Os principais micropoluentes emergentes estudados foram: 2,4,6-
triclorofenol, pentaclorofenol, cafeína (CAF), dipirona (DIP), diclofenaco de sódio 
(DCF), bis (2-etil-hexil) ftalato (DEHP), estrona (E1), 17β-estradiol (E2), β-estradiol 
17-acetato (EA2), 17α-etinilestradiol (EE2) e colesterol (COL). As amostras foram 
coletadas em ETEs localizadas em Fortaleza e em sua região metropolitana. Os 
corpos receptores investigados foram o Rio Maranguapinho e o Riacho Paupina. 
Para a pré-concentração dos micropoluentes utilizou-se extração em fase sólida 
(SPE) com cartuchos C-18 e extração líquido-líquido (ELL). A SPE foi a técnica 
mais eficiente na concentração da maioria dos micropoluentes emergentes, e a 
ELL se mostrou a melhor técnica para compostos organoclorados. Foram 
realizados estudos de otimização das condições de detecção dos compostos pelo 
uso de técnicas de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 
(GC/MS). Foram identificados compostos farmacêuticos e desreguladores 
endócrinos em todas as amostras de esgotos com as seguintes faixas de 
concentrações efluentes: CAF (3,0-15,8 µg/L), DIP (0,3 µg/L), DCF (1,9 µg/L), 
DEHP (0,01-8,5µg/L), E1 (0,04-1,7 µg/L), E2 (0,03-4,0 µg/L), EA2 (0,14-9,3 µg/L), 
EE2 (1,0 µg/L) e COL (0,01-6,2 µg/L). Nos dois corpos receptores estudados (Rio 
Maranguapinho e Riacho Paupina) foram identificados desreguladores 
endócrinos. Os tratamentos realizados pelas ETEs não foram suficientes para 
remoção total de todos os micropoluentes estudados, no entanto, a eficiência para 
a maioria dos compostos foi acima de 50%. Em se tratando da avaliação em 
sistemas de lagoas de estabilização, o estudo revelou boas eficiências de 
remoção em sistemas constituídos de lagoa anaeróbia seguida de facultativa e de 
maturação, sendo os menores valores de remoção alcançados quando uma única 
lagoa facultativa primária estava presente. A avaliação do uso do POA por meio 
do planejamento fatorial multivariado revelou que as melhores condições para 
remoção de micropoluentes emergentes foram pH ácido (pH 3), concentração de 
peróxido de hidrogênio acima de 400 mg/L e tempos de detenção hidráulica no 
reator acima de 50min. 
 
 
Palavras-chave: micropoluentes emergentes, processos oxidativos avançados, 
desreguladores endócrinos, organoclorados, fármacos residuais. 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

In Brazil, studies evaluating emerging micropollutants in environmental matrices 
such as sewage and hospital wastewater, as well as surface waters, are still quite 
incipient as well as the removal of these compounds in low cost Wastewater 
Treatment Plants (WWTPs) such as stabilization ponds, as well as in activated 
sludge systems or anaerobic/aerobic compact systems. This work aimed to 
investigate the presence of micropollutants in environmental matrices such as 
sewage and hospital wastewaters, and in surface waters. Additionally, this study 
evaluated the removal of these compounds in low-cost WWTPs and studied the 
advanced oxidation process (AOP) – UV/H2O2 – as a post-treatment option. The 
main emerging micropollutants studied were: 2,4,6-trichlorophenol, 
pentachlorophenol, caffeine (CAF), dipyrone (DIP), sodium diclofenac (DCF), bis 
(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), estrone (E1), 17β-estradiol (E2), estradiol acetate 
(EA2), 17α-ethinyl estradiol (EE2) and cholesterol (CHO). The samples were 
collected from WWTPs located in Fortaleza and its metropolitan region. The 
receiving surface waters investigated were: Maranguapinho River and Paupina 
Creek. For the pre-concentration studies of micropollutants, solid phase extraction 
(SPE) with C-18 cartridges was used, as well as the liquid-liquid extraction (LLE) 
method. The SPE technique was the most efficient method in concentrating the 
majority of emerging micropollutants, and the LLE proved to be the best technique 
for organochlorine compounds. Optimization studies were performed to detect the 
ideal conditions to determine the compounds by using gas chromatography (GC) 
and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) techniques. In all 
wastewater samples pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds were 
identified, and the range of effluent concentrations were: CAF (3.0-15.8 µg/L), DIP 
(0.3 µg/L), DCF (1.9 µg/L), DEHP (0.01-8.5µg/L), E1 (0.04-1.7 µg/L), E2 (0.03-4.0 
µg/L), EA2 (0.14-9.3 µg/L), EE2 (1.0 µg/L) and CHO (0.01-6.2 µg/L). Endocrine 
disrupting compounds were identified in the Maranguapinho River and Paupina 
Creek. The wastewater treatment in the WWTPs was not enough for the complete 
removal of all micropollutants studied; however, the efficiency level for most of 
compounds was above 50%. Regarding the evaluation in stabilization ponds 
systems, the study revealed good removal of micropollutants in systems 
composed of anaerobic pond followed by facultative and maturation ponds, in 
which the lowest efficiency levels were verified when a single facultative pond was 
present. The evaluation of the AOP as a post-treatment option by multivariate 
factorial design showed that the optimal conditions for the removal of emerging 
micropollutants were acidic pH (pH 3), hydrogen peroxide concentration above 
400 mg/L and hydraulic retention times in the reactor above 50 minutes. 
 
 
Keywords: emerging micropollutants, advanced oxidation processes, endocrine 

disrupting compounds, organochlorine, pharmaceutical residues. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o final do século passado que os produtos da indústria química e 

farmacêutica, tais como medicamentos, desinfetantes, meios de contraste, 

detergentes, surfactantes, pesticidas, corantes, tintas, conservantes, aditivos 

alimentares e produtos para cuidados pessoais, destacam-se como micropoluentes 

emergentes no ambiente aquático, acarretando efeitos adversos ao meio ambiente e 

à saúde publica (KUMMERER, 2011).  

Anualmente, centenas de toneladas de produtos farmacêuticos são total 

ou parcialmente metabolizados e excretados pelo organismo, sendo descartados no 

meio ambiente, tanto em sua forma original como na forma metabolizada. Vários 

estudos têm relatado a presença desses micropoluentes em níveis de traços em 

diferentes partes do mundo, sendo encontrados em esgoto sanitário, hospitalares, 

industriais, lixiviado, águas superficiais, ambientes marinhos e sedimentos (PAL;GIN 

et al., 2010).  

Em algumas investigações realizadas na Áustria, Brasil, Canadá, Croácia, 

Inglaterra, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, Suíça, Holanda e os EUA foram 

detectados no ambiente aquático mais de 80 compostos entre medicamentos e 

metabólitos de drogas diversas, sendo a ocorrência e destino dos compostos 

farmaceuticamente ativos (PhACs) no ambiente aquático reconhecidos como uma 

das questões emergentes na química ambiental (HEBERER, 2002). 

De acordo com Leite, Afonso et al. (2010), estudos de monitoramento de 

micropoluentes emergentes no Brasil em esgotos, águas superficiais e de 

abastecimento, ainda são incipientes, e a revisão da literatura mostra que há 

pouquíssimos trabalhos nacionais publicados abordando a presença de tais 

contaminantes em matrizes ambientais.  

Micropoluentes emergentes presentes nos esgotos sanitários exercem 

efeitos tóxicos sobre animais silvestres, tais como a desregulação endócrina, tendo 

o potencial de afetar adversamente a saúde humana, mesmo em concentrações da 

ordem de microgramas por litro (μg/L) ou nanogramas por litro (ng/L) 

(LEITE;AFONSO et al., 2010).  
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As evidências observadas em estudos envolvendo moluscos, crustáceos, 

peixes, répteis, pássaros e alguns mamíferos têm sugerido que possíveis alterações 

na saúde humana envolvendo o sistema reprodutivo tais como câncer de mama e de 

testículo, além da infertilidade masculina, podem estar relacionadas à exposição a 

micropoluentes emergentes (GHISELLI ;JARDIM, 2007a). Alguns micropoluentes 

emergentes possuem efeito acumulativo e, em concentrações altas, são letais.  

Dentre os efeitos adversos potenciais da presença de micropoluentes 

emergentes e seus metabólitos em ambientes aquáticos que já foram identificados, 

incluem-se toxicidades letais e sub-letais em organismos aquáticos, 

desenvolvimento de resistência em bactérias patogênicas, genotoxicidade e 

desregulação endócrina. É importante destacar a estabilidade desses compostos na 

água, e o seu potencial para bioacumulação na vida marinha (PEAKE ;BRAUND, 

2009). 

Para determinação e monitoramento de micropoluentes emergentes são 

necessários métodos que sejam capazes de identificar o amplo espectro de 

substâncias disponíveis, além do desafio de quantificação em concentrações em 

níveis de traços, na faixa de μg/L e ng/L. Por fim, a natureza complexa das diversas 

matrizes ambientais, tais como, águas naturais, solo, sedimentos, lodo biológico e 

efluente de ETE torna a determinação ainda mais complicada (BILA ;DEZOTTI, 

2007).  

Atualmente, está disponível na literatura uma grande variedade de 

procedimentos analíticos de concentração e determinação destes micropoluentes 

emergentes. No que concerne à determinação dos compostos, destacam-se as 

técnicas cromatográficas, devido à facilidade em efetuar a separação, identificação e 

quantificação. As análises podem ser realizadas por cromatografia líquida ou 

gasosa, geralmente acoplada à espectrometria de massas. 

A literatura cita um grande espectro de tipos e concentrações de 

micropoluentes emergentes, sendo essa última dependente, principalmente, do 

maior ou menor uso da água nas atividades domésticas, industriais e hospitalares. 

Ademais, a informação existente em relação à remoção desses compostos em 

estações de tratamento de esgotos é normalmente investigada em sistemas de 

lodos ativados (CARBALLA;OMIL et al., 2004; GHISELLI, 2006; 
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STASINAKIS;KORDOUTIS et al., 2010; VEGA-MORALES;SOSA-FERRERA et al., 

2010; JELIC;GROS et al., 2011).  

Pouco se conhece sobre a remoção de micropoluentes emergentes em 

sistemas de baixo custo de tratamento de esgotos, como lagoas de estabilização, 

sistemas anaeróbios, anaeróbios/aeróbios, etc. Adicionalmente, fatores como maior 

ou menor capacidade de diluição, fotólise, volatilização, adsorção nos 

sedimentos/lodo nas ETEs, adsorção nos sedimentos dos corpos receptores, etc., 

podem interferir positivamente ou negativamente na persistência desses compostos 

ou nos possíveis impactos ambientais ou riscos associados à saúde pública. 

É importante mencionar que não se conhece a concentração de 

micropoluentes emergentes em esgotos brutos (sanitário, industrial ou hospitalar) de 

Fortaleza, e não existem estudos sobre a remoção desses compostos em ETEs de 

baixo custo ou sobre a persistência desses em corpos receptores de elevada 

importância localizados em Fortaleza.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 Avaliar a presença de micropoluentes emergentes em matrizes 

ambientais como esgotos sanitário, hospitalar e água superficial, e determinar a 

capacidade de remoção destes compostos em estações de tratamento de esgotos 

de baixo custo. 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 Desenvolver um procedimento para concentração dos micropoluentes 

emergentes estudados dos tipos: fármacos (diclofenaco de sódio, cafeína, 

sulfametoxazol, dipirona); ftalatos (Bis (2-etil-hexil) ftalato); hormônios (17β-

estradiol, β-Estradiol 17-acetato, Estrona e 17α-etinilestradiol) e o esterol 

(colesterol) empregando extração em fase sólida (SPE) em amostras 

ambientais complexas; 

 Desenvolver um procedimento para extração líquido-líquido (ELL) e extração 

em fase sólida (SPE) dos micropoluentes emergentes 2,4,6-triclofenol e 

pentaclorofenol (organoclorados); 

 Desenvolver protocolos analíticos para identificação e quantificação dos 

micropoluentes emergentes estudados por meio de cromatografia gasosa (GC) 

ou cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS), 

incluindo experimentos de validação dos métodos; 

 Avaliar a eficiência de remoção de micropoluentes emergentes em tecnologias 

de tratamento de esgotos de baixo custo como lagoas de estabilização e 

sistemas anaeróbios/aeróbios, e ainda em sistemas de lodos ativados; 

 Avaliar a presença de micropoluentes emergentes em corpos receptores de 

elevada importância na região metropolitana de Fortaleza; 

 Estudar a remoção de micropoluentes emergentes via processo de oxidação 

avançado (POA) do tipo UV/H2O2; 

 Otimizar as variáveis experimentais relevantes do POA tipo UV/H2O2 utilizando 

planejamento fatorial multivariado. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Micropoluentes Emergentes 

3.1.1 Definição e Classificação 

A utilização do termo “micropoluentes emergentes” refere-se não 

necessariamente às suas descobertas recentes, e sim ao fato de ser um grupo em 

especial de características peculiares que os tornam ambientalmente importantes 

em razão dos usos e níveis crescentes de utilização e de contaminação. Portanto, 

alguns grupos de compostos que não são considerados problemáticos no presente 

podem se mostrar altamente indesejáveis no futuro (FILHO;LUVIZOTTO-SANTOS et 

al., 2007). 

Micropoluentes emergentes compreendem uma gama de substâncias 

presentes em medicamentos, desinfetantes, meios de contraste, detergentes, 

surfactantes, pesticidas, corantes, tintas, conservantes, aditivos alimentares e 

produtos para cuidados pessoais, que podem ser encontrados em matrizes 

ambientais como esgoto, corpos receptores, sedimentos, lodo biológico e mesmo 

em águas de abastecimento. Tais substâncias podem causar diferentes impactos no 

meio ambiente e representam um risco de saúde pública, por exemplo, causando 

desregulação endócrina. 

Na Tabela 1 são mostrados alguns compostos considerados como 

micropoluentes emergentes. 
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Tabela 1 - Grupo/Classe de alguns compostos micropoluentes emergentes. 

Grupo/classe de compostos Compostos 

Fármacos 

Antibióticos Humanos e 

Veterinários 

trimetoprima, eritromicina, lincomicina, 

sulfametoxazol, cloranfenicol, amoxilina 

Analgésicos e 

Anti-inflamatórios 

ibuprofeno, diclofenaco, fenoprofeno, 

acetaminofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico, 

fluoxetina, cetoprofeno, indometacina, paracetamol 

Drogas psiquiátricas diazepam, carbamazepina, primidona, salbutamol 

Reguladores lipídicos 
ácido clofíbrico, bezafibrato, ácido fenofibrico, 

etofibrato, gemfibrozil 

Beta-bloqueadores metoprolol, propranolol, timolol, sotalol, atenolol 

Contrastes Raio-X iopromida, iopamidol, Diatrizoato 

Produtos de 

cuidado pessoal 

Fragrâncias nitro, perfurmes policíclico e macrocíclico, ftalatos 

Bronzeadores benzofenona, cânfora, Metilbenzilideno 

Repelentes de insetos N, N-dietiltoluamida 

Antisépticos triclosan, clorofeno 

Desreguladores 

endócrinos 

 

Produtos Químicos 

Industriais 

alquifenóis, ftalatos, bisfenol-A, estireno, 

retardantes de chama bromados (PBDEs), 

surfactantes (perfluoroctano sulfonatos - PFOS) 

Hormônios e esteróides estradiol, estrona, estriol, Dietilestilbestrol 

Pesticidas PCF (pentaclorofenol), rifuralin, atrazina, DBCP 

(dibromocloropropano), lindano 

Fonte: Rodrigues et al. (2007). 

Dentre os micropoluentes emergentes citados na Tabela 1 e na Figura 1, 

os fármacos e os produtos de higiene pessoal ou personal care products (PCPs) são 

os que representam o grupo mais diversificado de compostos de uso interno ou 

externo (RODRIGUES;ARAÚJO et al., 2007).  

Os fármacos abrangem desde princípios-ativos utilizados na formulação 

de medicamentos, tanto de aplicação veterinária quanto em seres humanos e 

plantas, além do uso em drogas quimioterápicas, anti-inflamatórios não esteróides, 

agentes utilizados em diagnósticos (meios de contraste para raios-X), estimulantes 

e, em sua maioria, não prescritos.  
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Já os PCPs, são principalmente compostos de produtos químicos de 

consumo diário, utilizados, como exemplo, na cosmética como bloqueador solar, 

excipientes diversos, essências, fragrâncias, dentre outros (GHISELLI, 2006). Os 

principais grupos de micropoluentes emergentes são apresentados na Figura 1. 

Figura 1 - Principais grupos de micropoluentes emergentes. 

 
 
Fonte: adaptado pelo autor. 
 

3.1.2. Compostos farmacêuticos  

A produção de produtos farmacêuticos aumentou rapidamente durante as 

últimas décadas, para serem usados na promoção da saúde de seres humanos e 

animais. Após seu uso, grandes quantidades de produtos farmacêuticos podem ser 

lançadas no meio ambiente áquatico, podendo ser detectados em águas residuárias 

e superficiais em concentrações variando de ng/L a mg/L.  

Adicionalmente, produtos farmacêuticos podem oferecer potenciais riscos 

para o ecossistema aquático, bem como desregulação endócrina e efeitos colaterais 

graves, já que são originalmente fabricados para causarem efeitos biológicos 

específicos. Por estas razões, a poluição emergente por compostos fármacos se 

tornou um problema ambiental em todo o mundo (SIM;LEE et al., 2010). 

Atualmente, são registradas aproximadamente 100.000 substâncias 

químicas diferentes na União Europeia, das quais 30.000 são comercializadas em 
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quantidades maiores que 1 tonelada (BEAUSSE, 2004). Assim, com o constante 

progresso da medicina, novas drogas com novas substâncias ativas são 

disponibilizadas no mercado para o tratamento de animais e humanos.  

Os produtos farmacêuticos representam mais de 4.000 moléculas em 

10.000 especialidades diferentes (BEAUSSE, 2004). Um dos medicamentos mais 

consumidos corresponde à classificação dos anti-inflamatórios não esteróides 

(AINE), com mais de 70 milhões de receitas anuais no mundo (MÉNDEZ-

ARRIAGA;ESPLUGAS et al., 2010). 

A ação de um fármaco, quando administrado em humanos ou animais, 

pode ser dividida em três fases: fase farmacêutica, fase farmacocinética e fase 

farmacodinâmica.  

Na primeira fase, a farmacêutica, ocorre uma desintegração da forma de 

dosagem, seguida da dissolução da substância ativa. A fase farmacocinética 

abrange os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Na fase 

farmacodinâmica ocorre o estudo das interações moleculares que regulam o 

reconhecimento molecular de um fármaco pelo receptor.  

Portanto, o metabolismo de fármacos compreende um conjunto de 

reações enzimáticas que biotransformam fármacos e outros compostos estranhos 

(xenobióticos) geralmente hidrofóbicos, em metabólitos de polaridade crescente, 

para que sejam mais facilmente excretados pela urina (BARREIRO;FRAGA et al., 

2002).  

Os produtos de degradação (metabólitos), por sua vez, podem ser 

inativos ou ativos (PEREIRA, 2007). A Figura 2 mostra um esquema com a 

biotransformação de fármacos e suas fases metabólicas.  

 

Figura 2 - Representação esquemática da biotransformação farmacêutica. 

 

Fonte: adaptado por SANTOS et al. (2010). 

 



Tese de Doutorado                                                                      Revisão Bibliográfica                 27 

 

 

 

O metabolismo desempenha, assim, um importante papel na eliminação 

de fármacos, e impede que estes compostos permaneçam por tempo indefinido no 

nosso organismo. As reações metabólicas são divididas em fase I (oxidação, 

redução e hidrólise) e fase II (conjugação), como apresentadas na Figura 2. Na fase 

I as reações de oxidação, redução e hidrólise modificam a estrutura original da 

molécula, introduzindo grupos funcionais mais receptivos a fase II, onde ocorre à 

conjugação, ou seja, a adição endógena de grupos como: ácido glicurônico, sulfato, 

acetil, glutationa, etc., que promovem a ação, efeito e eliminação do metabólito no 

organismo.  

 Ocorrência  

O caminho mais óbvio para a contaminação do meio ambiente por 

medicamentos é através da excreção na urina e fezes na forma inalterada, e 

chegam por meio de esgotos sanitários, assim como esgotos industriais ou 

laboratoriais, embora também outros mecanismos antrópicos devem ser assumidos 

(SANTOSet al., 2010), a saber:  

a) Metabolismo pós-consumo, já que muitas drogas são metabolizadas, 

sua bioconversão em um ou mais metabólitos pode ocorrer durante 

todas as reações, tanto na Fase I , como na Fase II, como mostrados 

na Figura 2;  

b) Compostos de diagnóstico, tais como meios de contraste de raios -X 

são diretamente descartados em suas formas nativas ou originais;  

c) Eliminação por domicílios: formulações ou tópico ou medicamentos não 

utilizados (vencidos ou indesejados) são descartados através de 

lavatório / sanitário ou através da coleta de resíduos sólidos, que 

podem ser levados para aterros, onde aparecem como contaminantes 

do ecossistema terrestre; 

d) Impactos devido às atividades antrópicas: por exemplo, lodos 

biológicos gerados nas estações de tratamento de esgotos, que podem 

transportar resíduos farmacêuticos e são frequentemente usados como 

fertilizantes em agricultura; medicamentos veterinários, que também 

são excretados pela urina e fezes de animais antes da chegada na 
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terra agrícola via aplicação de esterco como adubo. Além do potencial 

de contaminação direta do solo, há também o risco de lixiviação por 

chuvas fortes, portanto, potencialmente contaminando tanto águas 

superficiais quanto subterrâneas.  

e) Outro exemplo de uma atividade antrópica é a aquicultura, cujos 

produtos farmacêuticos empregados, bem como os seus metabólitos e 

produtos de degradação, são diretamente depositados em águas 

superficiais. 

f) Outra importante fonte de contaminação ambiental por produtos 

farmacêuticos são os efluentes gerados na produção farmacêutica.   

As principais rotas de exposição dos diferentes tipos de fármacos no 

ambiente podem ser visualizadas na Figura 3. 

 

Figura 3 - Rotas de exposição de fármacos no ambiente. 

 

Fonte: Adaptado de BILA e DEZOTTI (2003).  
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Como observado na Figura 3, os fármacos apresentam várias vias de 

contaminação ambiental, e os sítios de ocorrência ambiental podem ser divididos em 

alguns grupos principais, tais como (GIL ;MATHIAS, 2005):  

 Águas subterrâneas: por infiltração de linhas de esgoto ou efluente;  

 Águas superficiais: despejos como esgoto doméstico, industrial ou 

rural, quando transportadas do solo pelas chuvas;  

 Águas oceânicas: por despejo de esgoto doméstico ou dos próprios 

rios;  

 Solo: pelo despejo urbano inadequado ou do uso rural. 

A Figura 3 também evidencia as rotas oriundas pelas indústrias 

farmacêuticas, como a disposição em aterros sanitários, contaminando as águas de 

subsolo nas adjacências do aterro. No entanto, estes resíduos são sujeitos a maior 

fiscalização, e usualmente devem ser tratados de forma diferenciada em ETEs, 

conforme a legislação vigente. Um outro caminho percorrido pelos os fármacos 

residuais no ambiente aquático pode ser ocasionado pelo esterco, devido ao seu 

uso como fertilizantes, ocorrendo à contaminação do solo e, posteriormente, das 

águas subterrâneas e superficiais. Consequentemente, os medicamentos que são 

usados como aditivos de alimento e promotores de crescimento na pecuária, 

avicultura e piscicultura podem igualmente contaminar o solo, águas subterrâneas e 

superficiais (BILA ;DEZOTTI, 2003; GIL ;MATHIAS, 2005). 

A maioria dos produtos farmacêuticos se encontra na formulação de uma 

série de medicamentos, inclusive de uso veterinário, como os quimioterápicos 

antimicrobianos (antibióticos), analgésicos, anti-inflamatórios, reguladores lipídicos, 

antiepilépticos e contraceptivos orais que, após serem administrados, são 

excretados pelo organismo (GHISELLI, 2006). A partir das diferentes rotas de 

contaminação ambiental, podem ser encontrados em concentrações em níveis de 

traços em amostras de esgotos sanitários e industriais, e também nas águas 

superficiais localizadas a jusante de ETEs.   

Vários outros analgésicos, como, 4-aminoantireno, aminofenazona, 

codeína, fenoprofeno, hidrocodona, indometacina, cetoprofeno, ácido mefenâmico, 

naproxeno, fenazona e propifenazona, também foram detectados em esgotos e 

corpos receptores (TERNES, 1998; STUMPF;TERNES et al., 1999; 
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TERNES;STUMPF et al., 1999b; HEBERER, 2002; CARBALLAet al., 2004; 

TERNES;KORMOS et al., 2009). Na Alemanha, os compostos diclofenaco, 

ibuprofeno e os resíduos de fenazona foram detectados em concentrações em 

níveis de traços em algumas amostras de água potável (TERNESet al., 1999b) 

 Em 1997, antilipêmicos, anti-inflamatórios e alguns metabólitos foram 

detectados em esgotos sanitários bruto e tratado e em rios no estado do Rio de 

Janeiro, por Stumpf et al. (1999). A concentração média da maioria dos fármacos 

investigados nos esgotos tratados esteve na faixa de 0,1 a 1,0 μg/L. Nos rios, as 

concentrações médias situaram-se entre 0,02 e 0,04 μg/L, como consequência da 

remoção incompleta dos fármacos durante sua passagem pela ETE e pelo descarte 

de esgoto in natura. 

Foi relatada a ocorrência de sulfametoxazol (até 410 ng/L) em amostras 

de águas subterrâneas em Baden-Württemberg, na Alemanha. Sulfametoxazol e 

sulfametazina também foram detectados em baixas concentrações em algumas 

amostras de águas subterrâneas na Alemanha e nos EUA (HEBERER, 2002). 

No Brasil, na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, Peron 

(2007) detectou em amostras de esgoto sanitário tratado, em diferentes períodos do 

ano, a presença de diclofenaco em concentrações variando de 2,12 a 22 μg/L. Na 

cidade de Santa Maria, localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brenner (2009) 

constatou concentrações de sulfametoxazol e de trimetropina em efluente hospitalar 

na faixa de 12,5 a 37,3 e 3,65 a 11,30 μg/L, respectivamente. 

 Efeitos ao meio ambiente 

O recente interesse do público em relação à presença de produtos 

farmacêuticos poluentes na água tem levantado questões importantes, como o 

impacto ambiental desconhecido e possíveis danos à flora e à fauna presentes em 

sistemas aquáticos (CARBALLAet al., 2004). Dados conclusivos revelam que alguns 

fármacos promovem efeitos tóxicos adversos em organismos vivos, mesmo em 

baixas concentrações (ANDREOZZI;CAPRIO et al., 2003). Portanto, existe um 

consenso na comunidade científica da ampla possibilidade de efeitos adversos que 

podem surgir à saúde humana pela presença de produtos farmacêuticos na água 

(SANTOSet al., 2010).  
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Vários, e quase insignificantes efeitos, são notados a partir de exposição 

contínua a concentrações subterapêuticas de drogas durante o ciclo de vida de 

vertebrados aquáticos e invertebrados. Entretanto, tais efeitos se acumulam 

lentamente e se manifestam em uma condição final irreversível, que só é 

frequentemente notada depois de várias gerações futuras, assim afetando a 

sustentabilidade populacional dos organismos aquáticos (SANTOSet al., 2010).  

De acordo com Sanderson et al. (2004), farmacêuticos são fabricados 

com a intenção de causar um efeito biológico, portanto, muitas vezes eles têm tipos 

semelhantes de comportamento físico-químico que são prejudiciais e característicos 

dos xenobióticos, além de serem relativamente persistentes, pois são produzidos 

para serem ativos até alcançarem o seu efeito terapêutico. 

Um ponto importante acerca da exposição ambiental por fármacos é que 

estes são idealmente planejados para que tenham boa estabilidade ou meia-vida 

prolongada. Tal fato, somado a outras propriedades físico-químicas, conferem a este 

grupo elevada tendência a bio-acumulação. Um percentual de 30% dos fármacos 

desenvolvidos é lipofílico (hidrossolubilidade < 10%), sedimentando-se em 

ambientes aquáticos ou transferindo-se para a fase biótica (GIL ;MATHIAS, 2005).  

Entre os impactos ambientais mais gritantes associados a resíduos 

químicos farmacêuticos, pode-se destacar a genotoxicidade, ou seja, quando 

causam alterações genéticas. Assim, agentes antimicrobianos como penicilinas, 

estreptomicina, furazolidonas, ou antiparasitários como Ivermectin®, podem, em um 

primeiro momento, interferir diretamente no ciclo biológico por inibição do 

crescimento e, em um segundo momento, exercer efeitos genotóxicos (GIL 

;MATHIAS, 2005). Eles podem ainda promover o aumento da resistência das 

bactérias por antibióticos, surgindo novas bactérias multirresistentes. 

3.1.3 Desreguladores endócrinos (DEs) 

Desreguladores endócrinos (do inglês endocrine disrupting compounds) 

são substâncias químicas que podem interferir no funcionamento natural do sistema 

endócrino de espécies animais, incluindo os seres humanos.  Existem outras 

denominações para o termo como: interferentes endócrinos, perturbadores 

endócrinos, disruptivos ou disruptores endócrinos, estrogênios ambientais, dentre 



Tese de Doutorado                                                                      Revisão Bibliográfica                 32 

 

 

 

outras (BAIRD, 2002; BIRKETT ;LESTER, 2003; BILA ;DEZOTTI, 2007; GHISELLI, 

2007; WRITER;BARBER et al., 2010). No presente estudo será utilizado o termo 

desregulador endócrino (DE). 

  De acordo com Ghiselli e Jardim (2007c), um DE pode ser definido com 

base nos seus efeitos, ou seja, trata-se de uma substância química que, mesmo 

presente em concentração extremamente baixa, é capaz de interferir no 

funcionamento natural do sistema endócrino, causando câncer e prejudicando o 

sistema reprodutivo. Os DEs têm a capacidade de imitar e/ou contrariar o efeito dos 

hormônios endógenos e desregular a síntese e o metabolismo dos mesmos, assim 

como alterar a síntese dos receptores hormonais.  

Um receptor hormonal possui elevada sensibilidade e afinidade por um 

hormônio específico produzido no organismo (GHISELLI, 2006). Na Figura 4 são 

mostrados os efeitos que sofrem os receptores hormonais, de acordo com o tipo de 

interação com hormônios e outros compostos químicos. 

 

Figura 4 - Disfunções endócrinas: (A) Resposta Natural; (B) Efeito Agonista; (C) 

Efeito Antagonista. 

 

Fonte: adaptado de Ghiselli, 2006.  

Concentrações extremamente baixas de um determinado hormônio geram 

um efeito, produzindo uma resposta natural (Figura 4A). Entretanto, estes receptores 

hormonais também podem se ligar a outros compostos químicos, explicando o 
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porquê de determinados DEs presentes no organismo, mesmo em baixíssimas 

concentrações, serem capazes de gerar um efeito, provocando, consequentemente, 

uma resposta. 

A alteração no sistema endócrino ocorre quando o DE interage com os 

receptores hormonais, modificando a sua resposta natural, e para isso dois 

processos distintos podem ser desencadeados. O DE pode se ligar ao receptor 

hormonal e produzir uma resposta, atuando então como um mimetizador, ou seja, 

imitando a ação de um determinado hormônio, processo este denominado de efeito 

agonista (Figura 4B). Se o DE se ligar ao receptor, mas nenhuma resposta for 

produzida, ele estará agindo como um bloqueador, ou seja, estará impedindo a 

interação entre um hormônio natural e o seu respectivo receptor. Este processo é 

denominado de efeito antagonista (Figura 4C) (GHISELLI, 2006). 

Segundo Reys (2001), os DEs podem ser classificados, em relação ao 

modo de ação no organismo, em: 

 

 Agonistas: imitam os efeitos dos hormônios naturais, ocupando os 

receptores hormonais; 

 Antagonistas: bloqueiam os receptores hormonais naturais; 

 Estimuladores: estimulam a formação de receptores hormonais nas 

células; 

 Depletores hormonais: aceleram a degradação e eliminação dos 

hormônios naturais; 

 Inibidores enzimáticos: interferem com as enzimas que metabolizam 

os hormônios naturais; 

 Destruidores hormonais: reagem direto ou indiretamente, com um 

hormônio natural, modificando a sua estrutura ou influenciando o ritmo 

da síntese de hormônios naturais. 

Uma diversidade de produtos químicos pode ser considerada como DE, 

uma vez que interferem no bom funcionamento do sistema endócrino (DUARTE, 

2008), podendo ser classificados em relação à origem como:  

 Químicos sintéticos: como os PCBs (bifenilas policloradas), as 

dioxinas, o bisfenol A (BPA) e os ftalatos;  



Tese de Doutorado                                                                      Revisão Bibliográfica                 34 

 

 

 

 Fitofarmacêuticos: como os pesticidas (DDT, vinclozina e antrazina);  

 Compostos orgânicos: TBT (tributilestanho);  

 Metais pesados: como chumbo, cádmio e mercúrio; 

 Químicos naturais: fitoestrogênio (isoflavonas).  

Os estrogênios naturais estrona e 17β-estradiol, e sintéticos 17α-

etinilestradiol, recebem uma atenção especial, pois são continuamente e diariamente 

excretados no esgoto (BILA ;DEZOTTI, 2007). Eles são excretados na urina, por 

mulheres, animais fêmeos e, em menor quantidade, por homens na forma de 

conjugados polares inativos, assim como pelas fezes (na forma livre), apresentando 

variações com relação à solubilidade em água, taxa de excreção e catabolismo 

biológico. A Tabela 2 mostra as quantidades diárias excretadas de estrogênios por 

homens e mulheres. 

 

Tabela 2 - Quantidade média diariamente excretada na urina de humanos de 17α-

Estradiol, Estrona e 17β-Etinilestradiol. 

Excreção diária (µg/L/dia) 

Estrógenos Homens 
Mulher 

Menstruação 

Mulher 

Gravidez 

Mulher 

Menopausa 
Mulher 

E1 1,6 3,5 259 2,3 NR 

E2 3,9 8,0 600 4,0 NR 

EE2 NR NR NR NR 35 

E1: estrona; E2: estradiol; EE2: etinilestradiol. NR: não relatado 
Fonte: adaptado de (YING;KOOKANA et al., 2002; BILA ;DEZOTTI, 2007) 
 

Vários organismos excretam diferentes quantidades de esteroides 

sexuais, dependendo da idade, do estado de saúde, da dieta ou gravidez. A 

quantidade de estrogênio excretada por uma mulher grávida pode ser até mil vezes 

maiores do que a de uma mulher em atividade normal (da ordem de 2 a 20 μg 

estrona/dia, 3 a 65 μg estriol/dia, e 0,3 a 5 μg estradiol/dia), dependendo do estágio 

da gravidez (GHISELLI ;JARDIM, 2007b) 

A maioria dos estrogênios naturais tem vida curta e não acumula nos 

tecidos. Por outro lado, estrogênios sintéticos como 17α-etinilestradiol e 

dietilestilbestrol (DES) são mais estáveis e permanecem no corpo mais tempo do 

que os estrogênios naturais (FERREIRA, 2008). Entretanto, estudos demonstram 
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que esses estrogênios são encontrados nas ETEs na forma livre, sugerindo que 

ocorrem reações de transformação dessas substâncias durante o processo de 

tratamento na ETE, e usualmente não são completamente removidos em ETEs, 

alcançando os corpos receptores. 

Alguns DEs são solúveis em gordura, assim, altos níveis podem estar 

presentes em carne, peixe, ovos e derivados do leite. Hartmann, Lacorn et al.(1998) 

relataram a ocorrência de hormônios sexuais (17-estradiol, estrona, testosterona e 

progesterona) em carnes (gado, porco, aves, peixe), leite e seus derivados, ovos e 

plantas (gramíneas e leguminosas). A contaminação de alimentos também pode vir 

do fato de que alguns hormônios são aplicados na criação de animais e consumidos 

na alimentação humana.  

Alguns agentes terapêuticos e farmacêuticos estão na lista das 

substâncias classificadas como DEs. São estrogênios sintéticos usados como 

contraceptivos orais, na reposição terapêutica na menopausa ou na prevenção do 

aborto, tais como, dietilestilbestrol (DES) e o 17β-etinilestradiol (EE2). A maior 

aplicação médica do 17β-etinilestradiol tem sido no desenvolvimento de pílulas 

contraceptivas, que contêm de 30 a 50 µg de 17β-etinilestradiol por pílula (BILA 

;DEZOTTI, 2007). 

Os compostos organoclorados, tais como os clorofenóis, são objeto de 

grande preocupação e de estudos sistemáticos, principalmente pela sua elevada 

toxicidade e pelo seu alto poder de persistência no meio ambiente. O PCF também é 

considerado um desregulador endócrino, sendo utilizado em amplo espectro em 

atividades industriais, como na preservação de madeira, em herbicidas, fungicidas, 

biocidas em geral, e pode estar presente também como subproduto do 

branqueamento do papel, em processos que utilizam cloro, na incineração de 

resíduos municipais, e na cloração de águas residuárias (FREIRE;PELEGRINI et al., 

2000; FREIRE;PIRES et al., 2008).  

O interesse ambiental envolvendo este composto está na sua elevada 

toxicidade, uma vez que é considerado como sendo uma das maiores fontes de 

geração de dioxinas para o ambiente, por exemplo, após a queima da madeira 

tratada com PCF (BILA ;DEZOTTI, 2007).  
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Por sua vez os micropoluentes ftalatos, que são os plastificantes mais 

utilizados industrialmente no mundo, estão disseminados em todos os ecossistemas, 

encontrados em águas superficiais e subterrâneas. São classificados como DEs e 

substâncias químicas antrópicas de grande preocupação ambiental, devido à sua 

ampla gama de utilização na fabricação de policloreto de vinila (PVC) e outras 

resinas, plastificantes, além de repelentes de insetos (PHAM;TYAGI et al., 2011).  

De acordo com Ferguson et al. (2011), ftalatos de alto peso molecular, 

como bis (2-etil hexil) ftalato (DEHP) agem como plastificantes na produção de PVC, 

pisos e revestimentos de parede, sendo usados em materiais de construção, 

embalagens para alimentos, brinquedos, instrumental médico e filme plástico. Já os 

ftalatos de baixo peso molecular, como o dietil ftalato (DEP) e o dibutil ftalato (DBP) 

podem ser usados em produtos de higiene pessoal, esmaltes, vernizes e alguns 

produtos farmacêuticos. Embora a toxicidade aguda dos ftalatos seja relativamente 

baixa, estudos revelam que seus metabólitos podem apresentar efeitos tóxicos em 

bioensaios (ROSLEV;VORKAMP et al., 2007). 

 

 Ocorrência  

As vias de disseminação mais comuns dos hormônios naturais e 

sintéticos são os efluentes domésticos descartados em águas superficiais. O 

lançamento de efluentes in natura ou mesmo processados são as principais vias de 

contaminação do ambiente aquático, seja pelo déficit de infraestrutura em 

saneamento ou pela ineficiência das ETEs (ERICKSON, 2002). A maioria do 

material estrogênico excretado provém de seres humanos, e, portanto, presente em 

esgotos sanitários na forma menos ativa de conjugados (glicuronidas e sulfatos). 

Entretanto, a ocorrência de estrogênios “livres” em esgotos tratados indica que os 

metabólitos de estrogênios são convertidos de volta a sua forma ativa durante o 

tratamento (ARAÚJO, 2006). A Figura 5 mostra a principal via de entrada de DEs 

hormonais em sistemas aquáticos. 
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Figura 5 - Representação esquemática da principal via de entrada de 

desreguladores endócrinos hormonais em sistemas aquáticos. 

 

Fonte: adaptado de ARAÚJO, 2006. 

 

Dos DEs que afetam o meio aquático, os mais relevantes são os 

provenientes de esgotos sanitários e industriais. A contaminação difusa proveniente 

da agricultura (pesticidas e fertilizantes), bem como a deposição seca e úmida de 

contaminantes atmosféricos, também é relevante (GIROTTO;NOGUEIRA et al., 

2007).  

Os DEs também são encontrados nas águas superficiais e subterrâneas, 

sedimentos marinhos, solo, lodo biológico das ETEs, e até mesmo em água potável. 

São continuamente introduzidos no meio ambiente em concentrações detectáveis e 

podem afetar a qualidade da água, a saúde dos ecossistemas e, potencialmente, 

impactar o suprimento de água potável (BILA ;DEZOTTI, 2007).  

Uma quantidade considerável de produtos industrializados potencialmente 

danosos é disposta diretamente no solo ou em aterros sanitários. 

Consequentemente, alguns DEs, tais como PCDD (policlorodibenzo-p-dioxinas, 

PCDF (policlorodibenzofuranos), bisfenol A, nonilfenol, octilfenol e 17β-etinilestradiol 
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e alguns ftalatos e pesticidas foram encontrados no chorume de aterros sanitários 

(BEHNISCH;HOSOE et al., 2001).  

No município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, foi detectada a 

presença de compostos organoclorados em amostras ambientais (solo, águas 

superficiais e subterrâneas, ar e alimentos), após a desativação de uma fábrica de 

pesticidas organoclorados construída na década de 40, e que ainda compromete a 

saúde da população (BRASIL, 2003). 

Os hormônios esteroides sintéticos, como os estrogênios 17-

etinilestradiol (EE2) e mestranol aparecem em concentrações a níveis traços (g/L 

ou ng/L) em esgotos sanitários tratados. Esta presunção foi confirmada pelos 

resultados de várias investigações de ETEs no Brasil, Canadá, Alemanha, Inglaterra, 

Itália, Holanda e nos EUA (HEBERER, 2002). 

No Brasil, no ano de 1997, no estado do Rio de Janeiro, pesquisadores 

investigaram a concentração de estrogênios naturais e sintéticos em esgotos 

sanitários. No esgoto bruto, os estrogênios 17 β-estradiol e estrona foram 

detectados nas concentrações de 0,021 μg/L e 0,04 μg/L, respectivamente 

(TERNES, 1998). 

 

 Efeito no meio ambiente 

A exposição aos DEs pode ser responsável por alterações fisiológicas e 

histológicas em animais silvestres e de laboratório, incluindo alterações nos níveis 

de vitelogenina (VTG) no plasma sanguíneo, feminização de peixes machos, 

indução ao hermafroditismo, inibição no desenvolvimento das gônadas e declínio na 

reprodução (BÖGI;SCHWAIGER et al., 2003). 

No Brasil, Fernandez, Lima et al. (2002) estudaram alguns efeitos 

relacionados à exposição de DEs no meio ambiente e relataram a exposição de 

organismos marinhos a compostos orgânicos contendo estanho, o tributilestanho 

(TBT) e o trifenilestanho (TPT), no litoral do Brasil (Rio de Janeiro, Fortaleza) e o 

desenvolvimento de caracteres sexuais masculinos em fêmeas de moluscos, 

fenômeno conhecido como "imposex".  
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3.2 Efeitos de micropoluentes emergentes na saúde humana 

Atualmente, há uma preocupação com a presença de micropoluentes 

emergentes no meio ambiente, pois podem causar sérios problemas ambientais e de 

saúde pública. Assim como outros poluentes emergentes, o efeito dos fármacos na 

saúde humana deve ser analisado de maneira ordenada e qualitativa, levando em 

consideração as preocupações especiais e as necessidades da sociedade dentro 

das classes e produtos. O aumento do uso e tipos de antibióticos durante as últimas 

cinco décadas resultou em uma seleção genética de bactérias resistentes, com 

efeito em longo prazo e, provavelmente, irreversível (SANDERSONet al., 2004).  

Segundo Gil e Mathias (2005), um impacto ambiental de relevância em 

saúde pública é o desenvolvimento da resistência. Estima-se que 55% de todos os 

microrganismos apresentem resistência a pelo menos um antibiótico. Alguns fatores 

podem contribuir para o desenvolvimento e disseminação de microrganismos 

resistentes: mutação em genes comuns que estendem seu espectro de resistência, 

transferência de genes de resistência entre diversos microrganismos e processos de 

seleção natural. Também, verificou-se o potencial mutagênico do produto de 

degradação da furosemida, um dos diuréticos mais consumidos no mundo.   

A possível forma de atuar dos principais micropoluentes emergentes no 

ser humano, bem como o local de atuação no organismo, é mostrada na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Modo de atuar e local de atuação dos micropoluentes emergentes no 

organismo humano.  

Compostos Modo de atuar Local de atuação 

Químicos Sintéticos   

PCBs Agonista e inibidor enzimático Sistema neurológico e reprodutor 

Dioxinas Agonista/antagonista 
Sistema neurológico e 

imunológico 

Ftalatos Antagonista Sistema reprodutor  

Bisfenol A Agonista/antagonista Sistema reprodutor; neurológico 

PBDEs Agonista/antagonista Sistema reprodutor; Tiroide. 

Fitofarmacêuticos   

Pesticidas   

DDT e DDE 

 

Atrazina 

 

Viclozina 

Agonista/antagonista 

 

Agonista/antagonista 

 

Antagonista 

Sistema imunológico e 

reprodutor; câncer  

Sistema reprodutor e neurológico 

Sistema reprodutor 

Orgânicos   

TBT 

 
Agonista e inibidor enzimático 

Sistema imunológico, reprodutor 

e obesidade 

Metais pesados   

Pb 

 

Hg 

 

Cd 

Inibidor enzimático 

 

Inibidor enzimático 

 

Agonista e inibidor enzimático 

Sistema reprodutor e neurológico; 

câncer 

Sistema reprodutor e neurológico 

Sistema reprodutor  

 

Naturais   

Fitoestrogênio 

Isoflavonas 
Agonista/antagonista 

Possível carcinogênico 

Sistema reprodutor 

Fonte: DUARTE, 2008. 
TBT: tributil-estanho; DDT e DDE: Dicloro-Difenil-Tricloroetano e diclorodifeniltricloroetileno. 
  
 

Na Tabela 3, pode-se observar que a cada composto pode corresponder 

mais do que um modo de atuação, assim como algumas semelhanças entre o efeito 

originado e a forma de agir (DUARTE, 2008). Um receptor hormonal possui elevada 

sensibilidade e afinidade por um hormônio específico produzido no organismo. Por 
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isso, concentrações extremamente baixas de um determinado hormônio geram um 

efeito, produzindo uma resposta natural (MOREIRA, 2008).  

Os compostos que se ligam ao receptor do estrogênio e imitam a sua 

função, estão relacionados com efeitos de feminização. Este efeito pode ser 

originado, também, pela ligação ao receptor do androgênio, bloqueando a ação da 

testosterona nos tecidos dependentes de androgênio. Outra via pode consistir na 

inibição da ligação aos receptores do estrogênio e da progesterona. Assim, a 

alteração dos níveis de hormônios sexuais, como por exemplo, um excesso de 

compostos estrogênicos ou a deficiência de androgênio, leva à feminização do 

organismo. O contrário também é verificado, havendo assim elevados níveis de 

androgênio, levando a efeitos de masculinização do organismo (DUARTE, 2008) 

A dose e a altura em que ocorre a exposição aos DEs são muito 

importantes, pois os efeitos cancerígenos observados em muitos indivíduos podem 

ter sido ativados durante a gestação. Estes compostos conseguem desprogramar o 

DNA, tornando os genes mais sensíveis ao estrogênio, levando a que ativem e 

produzam mais genes do que deviam, originando o crescimento de tumores 

(SOCIETY, 2007). 

Muitas das substâncias químicas desreguladoras endócrinas são 

transplacentárias, ou seja, conseguem ultrapassar a barreira protetora da placenta 

durante a gestação e atingir o feto. O chumbo, por exemplo, atravessa prontamente 

a placenta, indo para o feto. Estudos mostram que os DEs podem aumentar a 

incidência de câncer de testículo, ovário e de mama, bem como reduzir o número de 

espermatozóides e a fertilidade (FERREIRA, 2008; MANIERO;BILA et al., 2008).  

Vários grupos de pesquisas acreditam que grande parte da população 

sofre com o decréscimo na qualidade do sêmen nas últimas décadas. Auger et al. 

(1995) analisaram, de 1973 a 1992, a qualidade do sêmen de um grupo de homens 

férteis saudáveis, levando em conta o volume do fluido seminal, a concentração de 

esperma e a mobilidade e morfologia dos espermatozoides. Os autores observaram 

um declínio na concentração e mobilidade dos espermas nos homens por um 

período de 20 anos, e esse decréscimo da qualidade do sêmen coincide com um 

aumento na incidência de anomalias no sistema reprodutivo masculino, incluindo 

câncer testicular (BILA ;DEZOTTI, 2007). 
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Entre os compostos que podem afetar o sistema reprodutivo humano 

estão os ftalatos, que podem modificar a produção de andrógenos e ter efeitos 

estrogênicos, levando a anomalias no sistema reprodutor. Os alquilfenóis que 

possuem efeitos estrogênicos em vários organismos, o PCB (policlorados de 

bifenila), o BPA (bisfenol A) e o nonilfenol podem imitar a ação do estrogênio. Já o 

DDT pode inibir a ligação dos receptores do estrogênio e da progesterona 

(DUARTE, 2008). 

Koifman et. al. (2002) demonstraram que em alguns estados brasileiros 

há uma correlação entre o consumo de pesticidas e manifestações endócrinas na 

população exposta, com efeitos diretos no aparecimento de infertilidade, câncer do 

testículo, câncer de mama, câncer de próstata e de ovário. Na Região Metropolitana 

da Baixada Santista, o problema toma proporções assustadoras, dada a existência 

de diversas substâncias químicas desreguladoras endócrinas.  

 

3.3 Métodos de concentração de micropoluentes emergentes em matrizes 

ambientais 

3.3.1 Extração Líquido-Líquido  

 A extração líquido-líquido (ELL) é um processo que envolve a 

transferência de massa entre dois líquidos imiscíveis ou pouco miscíveis, possuindo 

a capacidade de realizar separações que são inviáveis por outros métodos. Esse 

processo de separação é baseado na distribuição do soluto entre as duas fases e a 

miscibilidade parcial dos líquidos.  

A ELL ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, promove-se o contato 

do solvente e a solução. Na segunda etapa, as duas fases em equilíbrio, ou próxima 

a ele, são separadas (MICKLER, 2001). 

A ELL apresenta as vantagens de ser simples (na conFiguração mais 

comum usa-se um funil de separação ou tubo de centrífuga), além de se poder 

utilizar uma variedade de solventes puros e disponíveis comercialmente, os quais 

fornecem uma ampla faixa de solubilidade e seletividade. Contudo, as desvantagens 

são (QUEIROZ;COLLINS et al., 2001): 
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 Perda do analito se a amostra tiver alta afinidade pela água, pois são 

apenas parcialmente extraídas pelos solventes orgânicos; 

 As impurezas do solvente são concentradas com a amostra; 

 São demandados grandes volumes de amostras e solventes; 

 Há a necessidade do descarte final dos solventes; 

 Pode haver decomposição dos compostos instáveis; 

 Adsorção do analito na vidraria; 

 Formação de emulsões que resultam em longos períodos de análise. 

Visando eliminar esses problemas, uma nova técnica foi introduzida nos 

meados dos anos 70, denominada extração em fase sólida (SPE) que será descrita 

a seguir. 

3.3.2. Extração em Fase Sólida (SPE) 

A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica de separação líquido-

sólido baseada nos mecanismos de separação da cromatografia líquida de baixa 

pressão, também conhecida como cromatografia líquida clássica (LANÇAS, 2004). 

A SPE tem sido um dos procedimentos mais empregados para extração 

e/ou pré-concentração de analitos em nível de traços em matrizes complexas ou 

não. A SPE emprega adsorventes empacotados em cartuchos, pelos quais a 

amostra é percolada, então os analitos de interesse são pré-concentrados e, 

posteriormente, eluídos para serem analisados (PEDROSO;PERALBA et al., 2011).  

Nesta técnica, reside a especificidade da natureza das fases sólidas 

frente aos analitos em questão (LANÇAS, 2004). A SPE vem sendo cada vez mais 

aplicada como uma técnica seletiva de preparação de amostra, tendo como 

objetivos:  

 Reduzir o nível de interferentes; 

 Minimizar o volume final de amostra de forma a maximizar a 

sensibilidade; 
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 Fornecer a fração de analito em solvente compatível com as 

peculiaridades da técnica instrumental a vir a ser empregada, além de 

servir como filtro, removendo particulados da matriz.  

 

O volume e as dimensões dos cartuchos, a quantidade dos adsorventes e 

o volume dos solventes empregados no processo dependem da quantidade e 

natureza da amostra, da natureza e capacidade do adsorvente e dos compostos 

(analitos) que se deseja analisar (LANÇAS, 2004).  A SPE baseia-se na separação 

líquido-sólido, onde se usa uma pequena coluna aberta, denominada cartucho de 

extração, que contém a fase sólida que correspondente à fase estacionária em 

cromatografia.  

A técnica teve um desenvolvimento crescente proporcional à evolução 

dos materiais empregados como fase sólida. Novos materiais adsorventes 

apareceram no período 1970-1980. Atualmente, um grande número de adsorventes 

está disponível comercialmente, sendo os utilizados em estudos com amostras 

ambientais apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Cartuchos de SPE mais utilizados e seus principais fabricantes. 

Cartuchos Descrição Fabricantes 

Oasis HLB Poli (divinilbenzeno-co-N-vinilpirrolidona) Waters 

C18 Sílica ligada polimericamente, octadecil (18% C) Vários 

C18/ENV  C18 hidroxilado poliestireno-divinilbenzeno IST 

Florisil ® Silicato de magnésio (Mg2SiO3) Vários 

Fonte: adaptado de Moreira, 2008. 
 

Dentre os adsorventes, destacam-se os octadecil e octil sílica, os quais 

permitem a extração de compostos não polares, hidrofóbicos, ácidos ou bases 

fracas de soluções aquosas ou soluções em solventes polares. Na Figura 6, pode 

ser observado um cartucho sob a forma de seringa com 500 mg de material 

absorvente, e capacidade para 6 mL de amostra. 
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Figura 6 – Cartuchos para Extração em Fase Sólida DSC18/500mg. 

 

Fonte: AUTOR. 

 

Queiroz, Collins et al. (2001) dividem em 5 etapas os procedimentos da 

SPE (Figura 7):  

 Ativação do sorvente para deixar os sítios ativos disponíveis (uso de 

solvente adequado para disponibilizar os sítios ativos e para ajustar as 

forças dos solventes de eluição com o solvente da amostra) (LANÇAS, 

2004); 

 Condicionamento do sorvente com solvente adequado visando o ajuste 

entre os solventes de eluição e de concentração dos analitos; 

 Introdução da amostra e retenção do analito (às vezes também alguns 

interferentes); 

 Limpeza da coluna para retirar os interferentes menos retidos que o 

analito; 

 Eluição e coleta do analito.  
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Figura 7 - Etapas da Extração em Fase Sólida (SPE) para isolamento de compostos 

de interesse. 

 

Fonte: LANÇAS, 2004. 

 

Como é ilustrada na Figura 7, a amostra é adicionada no topo do cartucho 

e aspirada com pressão reduzida, ou pressionada levemente com uma seringa. 

Depois de drenada toda a fase líquida, o analito retido no cartucho é eluído com um 

pequeno volume de solvente, de forma a coletar o analito em concentração já 

apropriada para análise (CUNHA, 2005). Antes da extração da amostra, os 

cartuchos são condicionados com solventes apropriados. 

A SPE descrita anteriormente é uma técnica bastante vantajosa, quando 

comparada com outros métodos clássicos, como extração líquido-líquido e Soxhlet, 

principalmente pela economia de tempo e solvente. No entanto, apresenta alguns 

problemas como a variabilidade na qualidade do adsorvente entre fabricantes, que 

requer adaptações para cada metodologia empregada, emprego de volumes 

razoáveis de solventes, ou mesmo o emprego de dessorção térmica, que requer 

equipamento especial (LANÇAS, 2004). Um das técnicas que podem contornar 

esses problemas é a microextração em fase sólida (SPME). 
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3.4 Métodos analíticos utilizados na determinação de micropoluentes 

emergentes em matrizes ambientais 

 

Basicamente, a determinação de fármacos e DEs em amostras aquosas 

ambientais, como esgotos sanitários, industriais, corpos receptores ou mesmo água 

de abastecimento, envolve três etapas: amostragem, pré-concentração da amostra e 

determinação analítica. Tendo em vista a baixa quantidade destes poluentes em 

amostras ambientais, aspectos como amostragem, transporte, estocagem, 

sensibilidade dos equipamentos, etc. são fundamentais para a confiabilidade dos 

resultados (LIU;ZHOU et al., 2004). 

Na Figura 8 é mostrado um fluxograma com a compilação de etapas 

comumente utilizadas para análise de poluentes orgânicos em amostras sólidas 

ambientais como solo e lodo, bem como amostras líquidas, tais como esgotos e 

águas superficiais e de abastecimento. 

 

Figura 8 - Fluxograma das etapas para análise de micropoluentes emergentes. 

 

 Fonte: adaptado de TERNES e JOSS, 2006. 
 

 

O fluxograma apresentado na Figura 8 mostra as várias etapas que 

podem ser realizadas para determinação de micropoluentes emergentes, sendo 
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inicialmente a etapa de extração ou pré-concentração do analito descrita 

anteriormente no item 3.3, tendo em seguida a etapa de identificação realizada por 

técnicas cromatográficas, podendo ser realizada por cromatografia líquida ou 

gasosa.  

Na primeira etapa do processo de determinação de micropoluentes 

emergentes, as técnicas de extração e/ou pré-concentração permitem que a análise 

dos componentes de interesse se torne possível, visto que a complexidade da 

amostra real não possibilita frequentemente a análise direta (QUEIROZet al., 2001).  

A preparação pode incluir a dissolução da amostra, extração do analito 

diluído a um nível dentro dos limites de detecção, conversão química do analito a 

uma forma que seja detectável e, finalmente, remoção ou mascaramento de 

espécies interferentes. Mesmo com os cuidados anteriormente mencionados, alguns 

problemas na detecção de fármacos e DEs podem ocorrer pelo efeito matriz ou 

simplesmente por causa de analitos que ainda estejam sorvidos na matriz sólida 

(LANÇAS, 2004).  

O acoplamento de um cromatógrafo com o espectrômetro de massas 

combina as vantagens da cromatografia (alta seletividade e eficiência de separação) 

com as vantagens da espectrometria de massas (obtenção de informação estrutural, 

massa molar e aumento adicional da seletividade) (CHIARADIA;COLLINS et al., 

2008). 

De acordo com Moreira (2008), a metodologia de análise ideal deve ser 

rápida, exata, precisa, de fácil adaptação e consumir a menor quantidade de 

insumos possíveis. A maioria dos métodos para a determinação de micropoluentes 

em águas residuárias tem utilizado a cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas em série (LC/MS/MS), que nos fornece uma maior 

sensibilidade de detecção. Apesar de tais métodos serem bastante eficientes na 

determinação de micropoluentes a niveis traços, o alto custo da instrumentação 

coloca esta técnica fora do alcance de muitos pesquisadores. Já a cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS) é um sistema muito mais 

comum no meio laboratorial, embora pouco se tem publicado sobre métodos que 

utilizem GC/MS para a análise de rotina de fármacos e micropoluentes em matrizes 

ambientais (BISCEGLIA;YU et al., 2010). 
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Na identificação, destaca-se a cromatografia gasosa que será a técnica 

utilizada no estudo. Neste caso um dos principais requerimentos para a análise 

envolvendo cromatografia gasosa é a volatilidade suficiente dos analitos, que resulta 

em mobilidade na coluna cromatográfica. Portanto, como muitos compostos 

orgânicos possuem uma relativa baixa volatilidade, como a maioria dos fármacos e 

DEs, estes devem ser derivatizados antes da separação cromatográfica gasosa para 

melhorar sua volatilidade (TERNES ;JOSS, 2006).  

 O termo derivatização refere-se, em cromatografia, à transformação de 

um composto químico em outro com o intuito de se obter uma análise mais rápida, 

conveniente ou mais exata (LANÇAS, 1993). Portanto, várias técnicas de 

derivatização têm sido empregadas com sucesso na análise de micropoluentes 

emergentes. Neste contexto a reação química de sililação, onde os derivatizantes 

mais comumente utilizados são: MSTFA (n-metil-n-trimetilsilil-trifluoroacetamida), 

BTFSA (bis-trimetilsilil-trifluoro-acetamida, MTBSTFA (n-terc-butildimetilsilil-n-metil-

trifluoracetamida) (MOL;SUNARTO et al., 2000; TERNES, 2001). Estes são também 

empregados na análise de produtos farmacêuticos de reatividade amplamente 

variada, incluindo muitos com amina e de grupos funcionais fenólicos (BISCEGLIAet 

al., 2010). 

As técnicas analíticas para quantificação de fármacos são bem 

estabelecidas e registradas nos órgãos governamentais, como a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). As metodologias oficiais são utilizadas tanto para o 

controle da qualidade da matéria-prima quanto para o controle do produto que 

entrou no mercado (CUNHA, 2005). Entretanto, a detecção e quantificação de 

fármacos a níveis traços em amostras ambientais é uma área ainda bastante 

incipiente.  

Diferentes métodos analíticos para determinação de fármacos e DEs em 

amostras ambientais são disponíveis na literatura (STUMPFet al., 1999; TERNESet 

al., 1999b; TERNES, 2001; GHISELLI, 2006; MANIEROet al., 2008; LIN ;TSAI, 2009; 

BISCEGLIAet al., 2010; SIM;LEE et al., 2011). 

Ternes (2001) fez uma revisão de todos os métodos analíticos utilizados 

na determinação de vários fármacos residuais, a níveis de ng/L, em diferentes 

matrizes aquosas. Para detecção de fármacos residuais em ambiente aquático na 

faixa de µg/L e ng/L, os métodos descritos na literatura são baseados na extração 
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em fase sólida, em alguns casos derivatização da amostra em meio ácido e 

subsequente determinação do derivado por cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (GC/MS) ou cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada à espectrometria de massas (CLAE/MS). A detecção por espectrometria 

de massas é usada para assegurar a identificação das substâncias estudadas.  

Bisceglia et al. (2010) descrevem um método por GC/MS para a 

determinação simultânea de 13 produtos farmacêuticos (acetaminofeno, albuterol, 

alopurinol, amitriptilina, bromfeniramina, carbamazepina, diazepam, carisoprodol, 

ciclopirox, fenofibrato, metoprolol, primidona e terbinafina) e 5 derivados de 

contaminantes em águas residuárias (cafeína, dietiltoluamida, 

n-butilbenzeno sulfonamida, n-nonilfenol e n-octilfenol) por extração em fase sólida 

(SPE) e derivação com BSTFA. O método foi aplicado na análise de amostras de 

esgoto sanitário bruto e tratado. Todos os analitos foram detectados no esgoto bruto, 

e 14 dos 18 analitos foram detectados no esgoto tratado. 

O método de análise baseado em técnicas enzimáticas ou bioensaios 

também tem sido estudado, todavia, seu maior custo operacional e a pouca 

especificidade do método tem favorecido o uso das técnicas cromatográficas na 

análise de DEs (FARRÉ;KUSTER et al., 2007) 

Para determinação de DEs, em particular os estrogênios, diferentes 

métodos analíticos são relatados na literatura, os quais primeiramente foram 

validados para matrizes biológicas como sangue, tecido e urina. A análise em 

amostras ambientais foi possível após algumas adaptações de metodologia (BILA 

;DEZOTTI, 2007). Petrovic et al. (2001) apresentaram uma revisão de métodos 

analíticos usados na detecção dos DEs: alquilfenóis, PCDD, PCDF, bisfenol A, 

ftalatos, PBDEs (difenil-éteres polibromados) e estrogênios, em amostras 

ambientais, tais como: águas superficiais e subterrâneas, sedimentos, solo e lodo 

biológico. 

Na Tabela 5, são apresentadas as diferentes técnicas utilizadas na 

detecção de micropoluentes emergentes em amostras de esgotos e águas 

superficiais e de abastecimento. 

  



Tese de Doutorado                                                                      Revisão Bibliográfica                 51 

 

 

 

Tabela 5 - Metodologias utilizadas na determinação de micropoluentes emergentes 

em diferentes amostras ambientais. 

 
Analito Amostra Separação/ 

Detecção 
LD Referência 

 

Diclofenaco 

de sódio  

Esgoto bruto 

Esgoto bruto 

Água superficial 

Esgoto tratado 

HPLC/DAD 

LC/MS/MS 

GC/MS 

GC/MS 

5ng/L 

10ng/L 

700ng/L 

500ng/L 

(SILVA et al., 2008) 

(TERZIC;SENTA et al., 2008) 

(WEN et al.,2004) 

(MATAMOROS;ARIAS et al., 2009) 

 

Estrona  Esgoto bruto 

Água superficial 

Esgoto tratado 

GC(NCI)/MS 

GC/MS 

LC/MS/MS 

3,4 ng/L 

0,6 ng/L 

0,8ng/L 

(KUCH e BALLSHMILER,2001) 

(LAGANÀ;BACALONI et al., 2004) 

(YANG;LUAN et al., 2006) 

 
β-Estradiol Esgoto bruto 

Água sup. 

GC(NCI)/MS 

GC(NCI)/MS 

0,9ng/L 

0,7ng/L 

(KUCH e BALLSHMILER, 2001) 

(KUCH e BALLSHMILER, 2001) 

 SMX Esgoto bruto LC/MS/MS 1ng/L (TERZICet al., 2008) 

 DEHP Esgoto tratado GC/MS/MS 30ng/L (FROMME;KÜCHLER et al., 2002) 

 

Cafeína Água superficial 

EF hosp. 

Esgoto bruto 

LC/MS/MS 

GC/MS 

GC/MS 

0,35ng/L 

20µg/L 

30µg/L 

(ALMEIDA e WEBER, 2005) 

(WEIGEL et al., 2004) 

(MATAMOROSet al., 2009) 

 

EE2 Esgoto bruto 

Água superficial 

EF hosp. 

Efluente tratado 

GC (NCI)/MS 

GC/MS 

HPLC/MS/MS 

GC/MS/MS 

1,4 ng/L 

5ng/L 

25ng/L 

0.5ng/L 

(KUCH e BALLSHMILER,2001) 

(KOLPIN et al., 2002) 

(LIN ;TSAI, 2009) 

(TERNES;KRECKEL et al., 1999a) 

HPLC/DAD: cromatografia líquida de alta eficiência acoplada detector de diodo array; LC/MS/MS – 
cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em série; GC/MS - cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas; LD: limite de detecção; GC (NCI) /MS - cromatografia gasosa 
acoplada a espectrômetros de massa com ionização química negativa; EF: efluente; DEHP: bis-2-etil-
hexil ftalato; SMX: sulfametoxazol; EE2: etinilestradiol.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.5 Remoção de micropoluentes emergentes em Estações de Tratamento de 

Esgotos 

 

A remoção de micropoluente emergentes em ETEs representa um grande 

desafio para evitar o descarte dessas substâncias em águas superficiais e 

subterrâneas. Para tanto, é importante o entendimento dos mecanismos de remoção 

desses compostos tanto em ETEs como quando estes alcançam matrizes 
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ambientais (JOSS;ZABCZYNSKI et al., 2006). A Figura 9 mostra as possíveis rotas 

de transformação e acumulação de micropoluentes emergentes no meio ambiente 

natural.  

 

Figura 9 - Rotas de transformação e acumulação de micropoluentes emergentes no 

meio ambiente natural. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Na Figura 9, observam-se os mecanismos de distribuição e transformação 

dos micropoluentes presentes em efluentes em um ambiente aquático. O 

lançamento de efluentes in natura ou mesmo processados são as principais vias de 

contaminação do ambiente aquático, seja pelo déficit de infraestrutura em 

saneamento, seja pela ineficiência (tecnológica e/ou operacional) das estações de 

tratamento de esgotos (REIS FILHO;ARAÚJO et al., 2006). Como mecanismo de 

deposição e acumulação, tem-se a sorção em sedimentos, além do mecanismo de 

bioacumulação na biota. Por exemplo, os peixes assimilam algumas substâncias 
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químicas procedentes de sua alimentação, ou ainda através da ingestão de material 

particulado adsorvido nos sedimentos ou presente em suspensão nas águas. Em 

muitos casos, tais substâncias não são metabolizadas pelo peixe, ou seja, acabam 

se acumulando nos tecidos adiposos, nos quais sua concentração aumenta com o 

tempo. Aves predadoras que se alimentam destes peixes, por consequência, 

apresentarão concentrações ainda maiores destas substâncias no organismo 

(FERNANDEZet al., 2002) 

Na Figura 9 são observados ainda os processos de degradação como a 

fotólise, que é a dissociação de moléculas orgânicas complexas por efeito da 

radiação eletromagnética, no caso luz solar. Em águas naturais, a presença de 

substâncias húmicas (SH) e íons nitrato pode contribuir para a degradação de 

fármacos residuais, uma vez que, sob exposição à irradiação solar, podem gerar 

espécies altamente reativas como oxigênio singlete (O2) e radicais hidroxilos. Por 

outro lado, as substâncias húmicas absorvem uma extensa faixa da radiação, 

podendo reduzir a quantidade de energia livre para as outras moléculas orgânicas, 

funcionando como um filtro e evitando a fotólise direta (MELO;TROVÓ et al., 2009)  

Outros processos de degradação de micropoluentes também podem 

ocorrer em ambientes naturais como: a hidrólise, reação química de quebra de uma 

molécula por água, que pode ocorrer quando as moléculas têm ligações separadas 

de grupos altamente polares, sendo uma reação muito comum em ambientes 

aquáticos; a biodegradação, que ocorre através de uma população microbiana 

encontrada em áreas de despejo de efluentes, capaz de metabolizar os compostos 

orgânicos (BIRKETT ;LESTER, 2003), ou mesmo, biotransformá-los em compostos 

biologicamente ativos e passíveis de desencadearem efeitos deletérios (REIS 

FILHOet al., 2006). Como último processo de remoção de micropoluentes pode-se 

citar a volatilização, que ocorre através da transferência de um composto a partir da 

fase aquosa para a atmosfera. Apesar do que foi descrito anteriormente sobre os 

mecanismos de distribuição e degradação dos micropoluentes, são necessárias 

investigações mais detalhadas para se entender melhor a dinâmica de distribuição 

dos micropoluentes nos diversos ambientes em que são inseridos. 
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3.5.1  Degradação biológica de micropoluentes emergentes 

 

O processo de remoção de micropoluentes em ETEs é dependente das 

propriedades físico-químicas inerentes aos micropoluentes e do tipo de processo de 

tratamento envolvido. Portanto, para se compreender os efeitos destas substâncias 

no meio ambiente, suas propriedades físico-químicas mais relevantes serão usadas 

como ferramentas durante o estudo, conforme descritas por Ghiselli e Jardim (2007): 

Solubilidade em água: A solubilidade em água é definida como sendo a 

concentração máxima de uma substância dissolvida em água pura, a uma dada 

temperatura. Nas águas superficiais, a solubilidade é fortemente dependente da 

temperatura, do pH, dos sais dissolvidos, ou ainda, da existência de substâncias 

húmicas ou materiais suspensos. Todavia, os valores experimentais de solubilidade 

são também úteis para se determinar o grau de hidrofobicidade (Kow) de uma 

determinada substância. Para substâncias de elevada volatilidade, a solubilidade em 

água é definida pela lei de Henry, que descreve uma relação linear entre a atividade 

de uma espécie volátil na fase aquosa e sua atividade na fase gasosa. 

 

Coeficiente de partição: Partição é a distribuição de uma substância 

química entre duas fases, seja ela abiótica, como água, sedimentos suspensos ou 

de fundo, ou biótica, como plantas e animais, que estão em equilíbrio ou estado 

estacionário. É expressa pela razão da concentração da substância química nas 

duas fases avaliadas. 

 

Hidrofobicidade: O grau de hidrofobicidade de uma substância é 

representado pelo coeficiente de partição octanol/água (Kow), ou seja: 

 

    
        

     
                                                                                             (3.1) 

Onde: Coctanol é a concentração da substância em n-octanol e Cágua é a 

concentração da substância em água. 
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O n-octanol é empregado uma vez que apresenta tanto características 

hidrofóbicas como hidrofílicas. O coeficiente de partição octanol/água, por uma 

questão de conveniência, é geralmente utilizado em sua forma logarítmica decimal 

(log Kow), dado sua magnitude ser, na maioria das vezes, muito grande, excedendo, 

em algumas ocasiões, a um milhão. A polaridade de uma substância química 

também está inversamente relacionada com sua hidrofobicidade. A ausência de 

grupos polares nas moléculas de uma substância altera a polaridade da mesma, 

diminuindo, consequentemente, sua solubilidade em água. Deste modo, pode-se 

dizer que tal substância apresenta elevada hidrofobicidade e elevada lipofilicidade. O 

peso molecular também tem relação com a hidrofobicidade de uma substância. 

Moléculas com alto peso molecular tendem a apresentar menor solubilidade em 

água. 

 

Biomagnificação: O fenômeno da biomagnificação resulta, 

essencialmente, de uma sequência de etapas de bio-acumulação que ocorrem ao 

longo da cadeia alimentar. Bio-acumulação é um termo geral que descreve a tomada 

de um contaminante químico, do ambiente, por uma ou todas as rotas possíveis 

(respiração, dieta, via dérmica, etc.), a partir de qualquer fonte no ambiente onde tais 

substâncias estão presentes.  

 

Coeficiente de adsorção: A sorção de substâncias químicas 

(contaminantes) está diretamente relacionada com o transporte e a mobilidade das 

mesmas no meio ambiente. Geralmente, moléculas que estão sorvidas apresentam 

menor mobilidade e, consequentemente, acabam não ficando disponíveis para 

participar de processos de transferência de fases. Também estão menos 

biodisponíveis e mais protegidas da luz ultravioleta, ocasionando menor degradação 

das mesmas no ambiente, através da fotólise direta. Substâncias químicas sorvidas 

não reagem com foto-oxidantes indiretos como os radicais hidroxilos, muitas vezes 

gerados nos ambientes aquáticos. 

A degradação biológica e transformações dos micropoluentes emergentes 

podem ocorrer por oxidação biológica aeróbia como no tratamento por lodos 

ativados, filtros biológicos, lagoas aeradas etc., ou anaerobiamente como, por 

exemplo, em reatores anaeróbios ou digestores de lodo. De acordo com Birket e 
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Lester (2003), a degradação biológica ocorre a partir da atuação de enzimas intra e 

extracelulares dos microrganismos. Como no ambiente natural existem influências 

de fatores ambientais e químicos nos processos de degradação biológica de 

micropoluentes emergentes em ETEs, tais fatores são descritos a seguir:  

 O peso molecular ou o tamanho da molecula pode limitar o 

transporte ativo nas reações que envolvem enzimas extracelulares. Estas 

enzimas são excretadas das células em solução ou são liberadas quando 

células envelhecidas sofrem lise em condições de baixo crescimento. O 

processo de hidrólise, por exemplo, envolve a regulação da enzima 

extracelular nas células; 

 Moléculas com cadeias de hidrocarbonetos bastante ramificadas são 

menos susceptíveis à biodegradação do que as com cadeias pouco 

ramificadas, e cadeias mais curtas não são tão rapidamente degradadas 

como as cadeias mais longas, quando existem substituintes que os 

tornam mais resistentes à degradação (halogênios ou substituições na 

posição meta do anel aromático, sulfonatos, grupos metóxi e grupos 

nitro);  

 A solubilidade pode resultar em aumento de toxicidade que resulta 

em dano celular ou inibição enzimática da biomassa;  

 Fatores ambientais influenciam no fornecimento de oxigênio 

dissolvido para as enzimas sensíveis ao oxigênio ou oxigênio-

dependentes;  

 A temperatura também pode ter um efeito, uma vez que os 

microrganismos são geralmente mais ativos a temperaturas mais 

elevadas.  

 o pH pode influenciar, já que são frequentemente necessárias faixas 

estreitas de pH  para o crescimento microbiano. 

 A radiação solar também pode ser um fator importante para a 

degradação fotoquímica e também para o crescimento de microrganismos 

e algas, principalmente para o tratamento baseado em lagoas de 

estabilização. 
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 O tempo de detenção hidráulica (TDH) elevado em ETEs pode 

permitir mais contato para a degradação. A biodegradação máxima ocorre 

em função do log Kow,  e assim, a taxa de biotransformação de 

compostos muito hidrofóbicos requer TDH maiores para se conseguir sua 

degradação. 

 

3.5.2 Tecnologias utilizadas para remoção de micropoluentes emergentes. 

 

Nos últimos anos, várias técnicas de tratamento têm sido testadas na 

remoção de micropoluentes em matrizes ambientais, obtendo-se, muitas vezes, 

baixas e diferentes taxas de remoção para o mesmo tipo de tratamento (HOMEM 

;SANTOS, 2011). Isto ocorre porque as ETEs não foram projetadas para eliminar 

essas substâncias, mas para reduzir sólidos, matéria orgânica e nutrientes. Mesmo 

assim, é possível a remoção de vários micropoluentes emergentes em ETEs, seja 

por meio de sorção nos lodos ativados, degradação/transformação biológica, dentre 

outros mecanismos de remoção a depender da tecnologia de tratamento empregada 

(JOSS;KELLER et al., 2005). Assim, vários tratamentos vêm sendo investigados, 

como processos com membranas de nanofiltração e osmose reversa, cloração, 

dentre outros (CLARA;STRENN et al., 2005; SCHAAR;CLARA et al., 2010; 

SERRANO;SUÁREZ et al., 2011). 

Nos processos biológicos, a eficiência de degradação vem a ser 

fortemente influenciada pela presença de outros macroconstituintes, o que faz com 

que a degradação de fármacos e desreguladores endócrinos, além de ocasional, 

seja apenas parcial (JOSSet al., 2006).  

Sistemas fundamentados em processos de adsorção têm sido 

recentemente propostos, utilizando-se sorbentes clássicos (carvão ativado) e 

modernos (micelas pré-adsorvidas em montmorilonita). Embora estes processos 

viabilizem a depuração dos resíduos, o seu caráter não destrutivo implica na 

necessidade de procedimentos auxiliares, orientados ao tratamento ou à disposição 

das fases sólida em que os poluentes se encontram concentrados. Técnicas 

fundamentadas em processos de nanofiltração e osmose reversa costumam 

apresentar uma elevada eficiência na remoção de PhACs.  Infelizmente, o elevado 
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custo operacional envolvido dificulta o desenvolvimento de rotinas orientadas ao tra-

tamento de grandes volumes de resíduos (CRUZ;HENNING et al., 2010). 

A remoção de estrogênios e outros tipos de micropoluentes em sistemas de 

tratamento de esgoto é muito complexa e a maioria dos estudos realizados 

mundialmente refere-se ao sistema de tratamento por lodos ativados (LEITEet al., 

2010), sendo poucos estudos que contemplam a análise da tecnologia de lagoas de 

estabilização. 

As lagoas de estabilização são umas das técnicas de tratamento de esgoto 

bastante utilizada no Brasil principalmente em regiões de clima quente. Segundo 

Von Sperling (2005), o processo consiste na retenção dos esgotos por um período 

de tempo longo o suficiente para que os processos naturais de estabilização da 

matéria orgânica se desenvolvam. Dependendo do tipo de configuração adotada, 

podem ser obtidas excelentes eficiências de remoção de matéria orgânica e 

patógenos, e razoáveis eficiências de remoção de nutrientes. Porém, apesar de as 

lagoas de estabilização representar uma das principais tecnologias de tratamento de 

esgotos do Brasil, são raros os estudos que avaliam a eficiência de remoção desses 

compostos nesses sistemas de tratamento, tanto dentro quanto fora do Brasil. A 

Tabela 6 apresenta alguns dos estudos realizados sobre a eficiência de remoção de 

micropoluentes emergentes em diferentes tipos de ETEs. 
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Fonte: Adaptado pelo Autor. 
*concentração média;

 LA
:lodos ativados; 

FB
: filtro biológico; 

MBR
:biorreator de membrana; 

TP
: tratamento 

primário; La+LS:Lagoa aerada + Lagoa de sedimentação; DN: desnitrificação; NC: não citado o 
tratamento. 
 

Tabela 6 - Concentração e Eficiência de Remoção de Micropoluentes em ETEs. 

Composto 

(classe) 

Conc. no 

Afluente 

(ng/L) 

Conc. no 

Efluente 

(ng/L) 

Eficiência 

de 

Remoção 

(%) 

 

Referência 

CAF 12620 2200 84 
La+LF+LM

 (HIJOSA-VALSERO  et al., 2010) 

DIP (analgésico e 

antipirético) 
3640 2370 34,9 

LA
 (GHISELLI, 2006) 

DCF 

(AINE) 

 

905-4114 

350* 

901-1036 

3000 

- 

0,67 

780-1680 

170-350 

261-598 

2500 

400-1000 

<0,36 

7-63 
MBR

 

9-60 
LA+DN

 

71 

17 
LA

 

60 
LA

 

65
 La+LF+LM

 

(CLARA et al., 2005) 

(LINDQVIST et al., 2005) 

(HEBERER, 2002) 

(JELIC et al., 2011) 

(GHISELLI, 2006) 

(HIJOSA-VALSERO et al., 2010) 

SMX 

(antibiótico) 

390-1000 

600* 

24-145 

310 

200 

0-91 

20 
LS

 

67 
LA

 

32-66 
MBR

 

(BROWN  et al., 2006) 

(CARBALLA et al., 2004) 

(CLARA  et al., 2005) 

E1 

(Estrogênio 

natural) 

20* 

40* 

- 

15,5
TP 

4830 

8 

- 

- 

11,6 

4730 

60 
nc

 

67 
FB

 

83 
LA 

25,2 
LA 

14,5
 LA

 

(BRUCHET  et al., 2004) 

(TERNES et al., 1999b) 

(TERNES et al., 1999b) 

(VEGA-MORALES et al., 2010) 

(GHISELLI, 2006) 

E2 

(Estrogênio 

natural) 

2.4- 3.0 

21* 

21* 

16,3
TP 

6690 

31 

- 

- 

- 

3,5 

5560 

- 

47 
LA

 

92 
FB 

99 
LA 

78,5 
LA

 

16,9 
LA 

100
 La+LS

 

(CARBALLA et al., 2004) 

(TERNES et al., 1999b) 

(TERNES et al., 1999b) 

(VEGA-MORALES et al., 2010) 

(GHISELLI, 2006) 

(ARAÚJO, 2006) 

EE2 

(Estrogênio 

sintético) 

 

<1,0 

- 

9,53
TP 

5810 

- 

- 

- 

5040 

64 
FB

 

78 
LA

 

100 
LA

 

13,3 
LA 

(BRUCHT et al., 2002) 

(TERNES et al., 1999b) 

(VEGA-MORALES et al., 2010) 

(GHISELLI, 2006) 

Colesterol 

(esteroide natural) 

3750* 

531000 

- 

76400 

99 
MBR 

85,1 
LA

 

(SAHAR  et al., 2011) 

(GHISELLI, 2006) 
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De acordo com Méndez-Arriaga et al. (2010), elevadas taxas de remoção 

de micropoluentes podem ser atingidas em sistemas biológicos. Apesar da sua 

aparentemente alta taxa de biodegrabilidade, o risco ecológico permanece ainda 

elevado devido aos subprodutos gerados. Esses subprodutos têm mostrado 

elevadas consequências toxicológicas no ambiente aquático. 

Estudos realizados por Joss et al. (2006) em ETEs do tipo lodos ativados 

convencional e com biorreator de membrana (MBR) tratando esgotos sanitários, 

localizadas nas cidades de Kloten e Opfikon na Suiça, mostraram que os tratamentos 

não foram eficientes na remoção de um grupo heterogêneo de 35 compostos 

farmacêuticos, de forma que apenas 4 compostos tiveram remoção superior a 90% e 

17 compostos tiveram remoção inferior a 50%. 

Assim, devido, à baixa eficiência destas metodologias, e, às vezes à 

incapacidade da sua utilização, muitas tecnologias alternativas surgem para suprir 

as necessidades de remoção dos micropoluentes, com destaque para os processos 

oxidativos avançados (POAs). 

 

3.6 Processos oxidativos avançados (POA) 

 

Os POAs têm atraído grande interesse tanto da comunidade científica 

como industrial. São aplicados para o tratamento de contaminantes na água, solos e 

ar, com base na presença e reatividade dos radicais hidroxilos (•OH), que são 

gerados em condições atmosféricas ou subcrítica de temperatura e pressão, com ou 

sem catalisador e ou energia reativa (eletroquímica, UV-Vis ou ultra-som). 

 Segundo Tambosi (2008), os POAs apresentam uma série de vantagens, 

podendo-se citar: 

 Mineralizam o poluente e não somente transferem-no de fase; 

 São muito usados para a degradação de compostos refratários, 

transformando-os em compostos biodegradáveis; 

 Podem ser usados combinados com outros processos (pré e pós-

tratamento); 

 Têm forte poder oxidante, com rápida cinética de reação; 
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 São capazes de mineralizar os contaminantes e não formar 

subprodutos, se quantidades adequadas de oxidante forem utilizadas; 

 Geralmente melhoram as propriedades organolépticas da água tratada; 

 Em muitos casos, consomem menos energia, acarretando menor 

custo; 

 Possibilitam tratamento in situ. 

Primeiramente, uma alternativa bastante eficiente na remoção de 

contaminantes consiste na utilização de processos fotoquímicos de oxidação. Estes 

processos baseiam-se na geração in situ do radical hidroxila (•OH) com irradiação 

da amostra com luz ultravioleta motivando o aparecimento de •OH. Além disso, este 

procedimento proporciona uma redução significativa no tempo de digestão e nas 

quantidades de reagentes empregados. Alguns autores citam a fotólise direta de 

compostos orgânicos usando somente radiação UV. Em geral, somente radiação UV 

não é suficiente para alcançar a degradação de compostos orgânicos (TAMBOSI, 

2008). 

O peróxido de hidrogênio é um dos oxidantes mais versáteis que existe, 

com superioridade ao cloro, dióxido de cloro e permanganato de potássio. Quando 

utilizado em conjunto com agentes catalíticos (compostos de ferro, radiação UV, 

semicondutores, etc.) pode ser convertido em radicais hidroxilas (•OH) com 

reatividade inferior apenas ao flúor. Devido ao seu alto potencial padrão de redução 

(Equação 3.2), este radical é capaz de oxidar uma ampla variedade de compostos 

orgânicos a CO2, H2O e íons inorgânicos provenientes de heteroátomos 

(NOGUEIRA;TROVÓ et al., 2007). 

•OH + e- + H+ → H2O              Eo = 2,730 V                                           (3.2) 

Dependendo da estrutura do contaminante orgânico, podem ocorrer 

diferentes reações envolvendo o radical hidroxila, tais como: abstração de átomo de 

hidrogênio, adição eletrofílica a substâncias contendo insaturações e anéis 

aromáticos, transferência eletrônica e reações radical-radical (NOGUEIRAet al., 

2007). 

O processo combinado com componentes H2O2/UV é muito mais eficiente 

do que o uso de cada um dos componentes separadamente, devido a maior 
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produção de radicais hidroxilas. Neste caso a geração de OH• se deve a 

fotoclivagem do peróxido de hidrogênio por meio de radiação UV. A fotólise do H2O2 

pela radiação UV gera dois radicais hidroxila (equação 3.3), que agem degradando a 

matéria orgânica, formando compostos mais simples (equação 3.4). Quando o H2O2 

está em excesso pode ocorrer uma reação paralela, que diminui a razão de 

degradação da matéria orgânica (equação 3.5). Isso ocorre porque o H2O2 em 

excesso age capturando radicais hidroxilas (ARAUJO;YOKOYAMA et al., 2006). 

H2O2 + hν → 2OH•                                                                                 (3.3) 

R-H + OH• → Produtos finais      (CO2, H2O, NO3
-, Cl-)                         (3.4) 

OH• + H2O2 → HO2• + H2O                                                                    (3.5) 

A fotólise de H2O2 se realiza quase sempre utilizando lâmpadas de vapor 

de mercúrio de baixa ou média pressão. Geralmente se usam lâmpadas de 254 nm, 

mas como a absorção de H2O2 é máxima a 220 nm, seria mais conveniente o uso de 

lâmpadas de Xe/Hg, mais caras, mas que emitem na faixa 210-240 nm (TAMBOSI, 

2008). 

Estudos têm sido relatados na literatura sobre a degradação de 

micropoluentes emergentes pelos processos oxidativos. Ferreira (2008) e Maniero et 

al. (2008) mostraram que os processos de ozonização e O3/H2O2 eram efetivos na 

remoção dos estrogênios 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol (FERREIRA, 2008).  

Silva et al. (2007) avaliaram a aplicação da radiação solar no processo 

foto-fenton para remoção do herbicida tebuthiuron (TBT) e obtiveram remoções da 

ordem de 78 a 100% em pH variando de 2,5 a 7,5. 

A degradação dos fármacos amoxicilina, bezafibrato, paracetamol e 

tetraciclina foi estudada no pós-tratamento de esgotos tratados empregando o 

processo foto-fenton sob radiação solar. Observou-se degradação superior a 95% 

para todos os fármacos em intervalos de tempo de no máximo 5 min (MELOet al., 

2009). 

Andreozzi et al. (2003) fizeram estudos da oxidação do paracetamol em 

soluções aquosas por meio da ozonização e fotólise H2O2. Ambos os sistemas 

oxidativos foram capazes de destruir o anel aromático do substrato com uma 

conversão parcial do conteúdo inicial de carbono em dióxido de carbono. Foram 
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obtidas condições de mineralização de até 30% e 40% com ozonização e fotólise, 

respectivamente.  

E estudos realizados por Vogna et al. (2004) mostraram que o POA do 

tipo H2O2/UV foi eficaz na indução da degradação do diclofenaco, garantindo uma 

conversão completa do cloro em íons cloreto, com graus de mineralização de 39% 

após 90 min de irradiação.  

A degradação de fármacos por POA, assim como a fotólise direta (a qual 

depende da absorbância de cada composto), envolve diferentes etapas e várias 

reações que resultam em diferentes subprodutos, que podem apresentar maior ou 

menor toxicidade comparativamente ao fármaco original. Estes intermediários 

podem manter ou não a atividade funcional do composto original. Uma vez que 

vários intermediários podem ser formados durante o tratamento, é importante 

identificar uma rota de degradação bem como avaliar a toxicidade e o destino destes 

no ambiente  (NOGUEIRAet al., 2007; MELOet al., 2009). 

Com base nos estudos apresentados, observa-se que a otimização dos 

processos oxidativos de tratamento é indispensável para garantir a completa mi-

neralização dos compostos-alvo, minimizando assim a formação de intermediários 

tóxicos. 

 

3.7 Planejamento experimental do tipo fatorial multivariado 

 

A otimização de parâmetros experimentais de relevância torna-se uma 

das etapas mais críticas do trabalho científico, principalmente daqueles que 

objetivam o desenvolvimento de processos tecnológicos aplicáveis em grande 

escala (PERALTA-ZAMORA;MORAIS et al., 2005). Assim, a necessidade crescente 

da otimização de produtos e processos, minimizando custos e tempos, maximizando 

rendimento, produtividade e qualidade de produtos, dentre outros objetivos, tem 

levado profissionais de diferentes formações a buscarem técnicas sistemáticas de 

planejamento de experimentos (RODRIGUES ;LEMMA, 2009). 

Dentre as várias alternativas existentes, destacam-se os sistemas de 

planejamento fatorial, os quais permitem avaliar simultaneamente o efeito de um 

grande número de variáveis, a partir de um número reduzido de ensaios 
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experimentais. Em essência, esta metodologia consiste em estimar coeficientes de 

regressão polinomial para a geração de um modelo empírico que aproxime uma 

relação (inicialmente desconhecida ou até mesmo conhecida, porém complexa) 

entre os fatores e as respostas de um processo. A técnica de superfície de resposta 

está se tornando popular e sendo usada em conjunto com técnicas de otimização 

(RODRIGUES ;LEMMA, 2009).  

A primeira etapa desta metodologia consiste na modelagem, que é feita 

ajustando-se modelos polinomiais a resultados experimentais, obtidos por meio de 

planejamentos fatoriais com ou sem ampliação. Após essa etapa, é possível 

deslocar-se sobre a superfície de resposta ajustada, a fim de localizar regiões que 

satisfaçam condições de interesse, calculando-se seus pontos extremos 

(SARAMAGO;JR et al., 2008). 

De acordo com Teófilo e Ferreira (2006), em um planejamento fatorial são 

investigadas as influências de todas as variáveis experimentais de interesse e os 

efeitos de interação na resposta ou respostas. Se a combinação de k fatores é 

investigada em dois níveis, um planejamento fatorial consistirá de 2k experimentos. 

Normalmente, os níveis dos fatores quantitativos (por exemplo, concentrações de 

uma substância, valores de pH, etc.) são nomeados pelos sinais – (menos) para o 

nível mais baixo e + (mais) para o nível mais alto, porém o que importa é a relação 

inicial entre o sinal dado e o efeito obtido, não sendo um critério definido a 

nomeação dos sinais. Para fatores qualitativos (por exemplo, tipos de ácidos, tipos 

de catalisadores, etc.), como não existem valores altos ou baixos, fica a critério do 

investigador nomear os seus níveis. 

Um planejamento fatorial requer a execução de experimentos para todas 

as possíveis combinações dos níveis dos fatores. Em geral, se houver n1 níveis do 

fator 1, n2 do fator 2,..., e nk do fator k, o planejamento será um fatorial n1x n2 x ...x 

nk de experimentos. Este é o número mínimo para se ter um planejamento fatorial 

completo. Pode-se desejar repetir ensaios para se ter uma estimativa do erro 

experimental e, nesse caso, o número total de experimentos será maior. Havendo k 

fatores, isto é, k variáveis controladas pelo experimentador, o planejamento de dois 

níveis há de exigir a realização de 2 x 2 x...x 2 = 2k ensaios diferentes, sendo 

chamado por isso de planejamento fatorial 2k (SARAMAGOet al., 2008). 
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Nos últimos anos, os sistemas multivariados de otimização têm ganhado 

bastante força, demonstrando a sua utilidade nos mais variados campos do 

conhecimento. Dentro deste contexto, destaquem-se os estudos envolvendo 

processos biotecnológicos, sínteses orgânicas, psicologia, processos químicos e, o 

que nos parece mais importante, otimização de processos industriais e de 

tratamentos de resíduos (PERALTA-ZAMORAet al., 2005). 

Estudos realizados por Bianco et al. (2011) analisaram a eficácia de 

remoção da demanda química de oxigênio (DQO) de diferentes águas residuárias, 

dentro de uma ampla variedade de conteúdo de DQO inicial. A fim de compreender 

o papel dos diferentes reagentes no rendimento final, foi realizada uma abordagem 

experimental fatorial sobre os reagentes do processo Fenton (H2O2 e Fe2+),  a partir 

do desenvolvimento de um modelo de segunda ordem analítica. Em particular, os 

autores concluíram que as quantidades ideais de reagentes de Fenton são uma 

função da DQO inicial dos resíduos tratados. 

Calza et al. (2008) realizaram um delineamento experimental multivariado 

na degradação de soluções de imipramina sob radiação solar a partir da análise dos  

parâmetros concentrações de H2O2, Fe (II) e TiO2. Os dados experimentais foram 

montados utilizando redes neurais artificiais. Os resultados indicam que as redes 

neurais artificiais obtiveram um excelente desempenho preditivo, enquanto a 

influência de cada parâmetro estudado sobre a variável foi avaliada, sendo TiO2 o 

fator mais significativo, seguido por H2O2 e Fe (II).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a avaliação da capacidade de remoção de alguns micropoluentes 

emergentes em sistemas de tratamento de esgotos de baixo custo, assim como 

avaliar a persistência desses compostos em águas superficiais e realizar estudos de 

pós-tratamento em reator de fotocatálise do tipo UV/H2O2, o trabalho experimental 

foi dividido em quatro etapas:  

Na 1ª etapa, foi desenvolvida uma metodologia de determinação dos 

compostos organoclorados, pentaclorofenol (PCF) e 2,4,6-triclorofenol (TCF), 

envolvendo a concentração do analito por extração líquido-líquido (ELL) e 

determinação quantitativa (padrão externo) pelo uso de cromatografia gasosa 

acoplada a detector de ionização de chama - GC/FID. 

Na 2ª etapa, desenvolveu-se uma metodologia para identificação e 

quantificação dos compostos 17β-estradiol, β – estradiol 17 – acetato, estrona, 17α-

etinilestradiol, colesterol, diclofenaco de sódio, cafeína, sulfametoxazol, bis (2-

etilhexil) ftalato e dipirona. Para tanto, foram testadas diferentes condições de 

concentração do analito por meio da técnica de extração em fase sólida (SPE) e 

determinação pelo uso de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC/MS). Também, foram realizados experimentos para validação do 

método desenvolvido.  

Na 3ª etapa, foram realizados experimentos para avaliação da 

capacidade de remoção dos supracitados micropoluentes emergentes em sistemas 

de tratamento de esgotos de baixo custo, assim como avaliar a persistência dos 

mesmos em águas superficiais. Para tanto, foram coletadas e analisadas amostras 

de esgoto sanitário, sanitário/industrial e hospitalar, e amostras de água de corpos 

receptores, em doze campanhas amostrais.  

A 4ª etapa e última etapa da pesquisa consistiu na avaliação do Processo 

de Oxidação Avançado (POA) do tipo UV/H2O2 como tratamento para remoção de 

micropoluentes emergentes, nesta etapa investigou-se ainda a otimização do 

processo por meio de planejamento experimental multivariado.  

Na Figura 10 encontra-se uma síntese das etapas da presente pesquisa. 
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Figura 10 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.1 Micropoluentes emergentes investigados 

 

Como substâncias de micropoluentes emergentes foram selecionados os 

compostos organoclorados: pentaclorofenol (PCF) e 2,4,6-triclorofenol (TCF); 

compostos farmacêuticos: diclofenaco de sódio, cafeína, sulfametoxazol e 

dipirona; ftalato: Bis (2-etilhexil) ftalato; esterol: colesterol e hormônios: 17β-

estradiol β-estradiol 17-acetato, estrona e 17α-etinilestradiol.  

A seleção dos micropoluentes emergentes estudados foi de acordo com a 

importância ambiental dos mesmos, para se ter conhecimento sobre suas 

concentrações em esgotos brutos e efluentes, sua remoção em ETEs de baixo custo 

e a persistência dos mesmos em corpos receptores de baixa capacidade de diluição. 

Os padrões de micropoluentes emergentes utilizados (Tabela 7) são de pureza 

analítica e foram adquiridos na Sigma-Aldrich ou Acros Organics, sendo suas 

estruturas moleculares mostradas na Figura 11.  

  

1ª Etapa 
•Desenvolvimento de metodologia para determinação de organoclorados. 

2ª Etapa 

•Desenvolvimento de metodologia para determinação dos outros 
micropoluentes emergentes investigados. 

3ª Etapa 

•Avaliação da capacidade de remoção dos micropoluentes emergentes 
estudados em sistemas de tratamento de esgotos de baixo custo. 

•Avaliaçao da persistência dos compostos em águas superficiais. 

4ª Etapa 

•Avaliação do POA do tipo UV/H2O2 como opção de pós-tratamento e 
otimização por meio de planejamento experimental multivariado 
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Tabela 7 - Características analíticas dos compostos estudados. 

Composto Categoria 
Fórmula 

molecular 

Massa 

molar 

(g/mol) 

*CAS Marca Pureza 

17β-estradiol Hormônio C18H24O2 272,17 50-28-2 
Sigma 

Aldrich 
98% 

β – Estradiol 17 – 

Acetato 

Hormônio 

Sintético 
C20H26O3 314,42 1743-60-8 

Sigma 

Aldrich 
98,8% 

Estrona Hormônio C18H22O2 270,37 53-16-7 
Sigma 

Aldrich 
99,0% 

17α-etinilestradiol 
Hormônio 

Sintético 
C20H24O2 296,17 57-63-6 

Sigma 

Aldrich 
99,4% 

Colesterol Esteroide C27H46O 386,65 57-88-5 - 99,0% 

Diclofenaco de 

sódio 
Fármaco 

C14H10C12N

NaO2 
318,1 15307-79-6 

Sigma 

Aldrich 
99,0% 

Cafeína Fármaco C8H10N4O2 194,19 95789-13-2 - 99,0% 

Sulfametoxazol Fármaco 
C10H11N3O3

S 
253,28 723-46-6 

Sigma 

Aldrich 
99,9 % 

Bis (2-etilhexil) 

ftalato 
Ftalato C24 H38O4 390,55 117-81-7 

Sigma 

Aldrich 
99,5% 

Dipirona Fármaco 
C13H16N3Na

O4S.H2O 
333,34 5907-38-0 

Sigma 

Aldrich 
99,9% 

2.4-triclorofenol 
Organoclo

rados 
C6H3Cl3O 197,5 - 

Acros 

Organics 
98,0% 

Pentaclorofenol 
Organoclo

rados 
C6HCl5O 266,36 - 

Acros 

Organics 
86,0% 

*CAS: Chemical Abstract Service 
Fonte: AUTOR.  
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Figura 11 - Estruturas moleculares dos micropoluentes estudados. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

DEHP 
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4.2 Desenvolvimento de metodologia para determinação de organoclorados 

em matrizes ambientais complexas 

 

4.2.1  Estudos de pré-concentração dos compostos organoclorados 

 

 Extração Líquido-Líquido  

Foi empregada a técnica Extração Líquido-Líquido (ELL) para a pré-

concentração dos analitos 2,4,6-TCF e PCF. Foram estudados experimentalmente 

como solventes: o n-hexano (grau P.A – marca Dinâmica); o diclorometano (Grau 

P.A - marca Dinâmica); e o acetato de Etila (Grau PA – marca Vetec).  

A ELL do efluente sintético foi adaptada de APHA (2005) e STRELAU 

(2006). Para extração, utilizou-se diclorometano 15% v/v em n-hexano ou acetato de 

etila como solventes. Uma alíquota de 50 mL de cada efluente foi transferida para 

um funil de separação de 1L, onde foram adicionados 15 mL dos solventes: solução 

15% diclorometano em n-hexano ou acetato de etila. O funil foi agitado 

vigorosamente por 2 minutos. Na Figura 12 é mostrado o sistema de ELL utilizado 

para pré-concentração dos compostos organoclorados. 

 

Figura 12 - Protocolo utilizado na extração líquido-líquido (ELL) dos organoclorados 

em funil de separação. 

 

        Fonte: AUTOR. 
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Aguardavam-se 10 minutos para total separação das fases e, em seguida, 

transferia-se a fase aquosa para uma proveta de 500 mL e a fase orgânica para um 

erlenmeyer de 250 mL. Posteriormente, com a fase aquosa para o funil e repetia-se 

a extração mais duas vezes.  

No extrato final foram adicionados 54 g de sulfato de sódio anidro por um 

período de 1 hora e, posteriormente, filtrou-se a solução em papel de filtro qualitativo 

(marca J. Prolab). O extrato foi concentrado em rota-evaporador e armazenado em 

geladeira para posterior identificação por GC/FID. 

 

 Extração em fase sólida (SPE) 

Também se realizou a extração em fase sólida para compostos 

organoclorados, utilizando cartuchos C18 (octadecilsilano) DSC 18 da SUPELCO. 

Incialmente foram condicionados os cartuchos para ativação dos sítios presentes na 

fase sólida do cartucho, pela percolação de pequenas alíquotas de metanol em 

ordem decrescente de concentração: 1 vez com 5mL de metanol puro, 2 vezes com 

5mL de metanol (50% em água milli-Q) e 2 vezes com 5mL de metanol (1% em água 

milli-Q), seguido de secagem a vácuo por 30 min. Após o condicionamento, foram 

percolados no cartucho 100 mL de amostra filtrada em membrana de vidro 0,45µm 

(Whatman GF/B), seguido de eluição com 2 mL de metanol e injeção no GC/FID 

para a determinação. 

 

4.2.2. Estudos de determinação dos compostos organoclorados 

 

Os compostos organoclorados concentrados foram determinados em um 

cromatógrafo gasoso com detector FID (Shimadzu, modelo 17A), utilizando-se uma 

coluna DB-5MS (30 m x 0,25 mm). A Figura 13 mostra uma vista do cromatógrafo 

gasoso utilizado na determinação dos compostos organoclorados 2,4,6-TCF e PCF. 
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Figura 13 - GC/FID (17A, SHIMADZU) utilizado na determinação dos compostos 

organoclorados 2,4,6-TCF e PCF. 

 

                Fonte: AUTOR. 

 

Uma alíquota de 1 μL dos extratos e dos padrões foi injetada no 

cromatógrafo por meio de uma microseringa Hamilton de 10 μL no modo splitless. A 

fim de se obter as melhores condições cromatográficas em relação à sensibilidade, 

temperaturas e tempo de corrida, foram estudadas as condições de operação para 

determinação de compostos organoclorados, que estão descritas na Tabela 8.   
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Tabela 8 - Condições de operação do GC/FID (17A, SHIMADZU) para determinação 

dos compostos organoclorados 2,4,6-TCF e PCF. 

Fonte: AUTOR. 

De acordo com a Tabela 8, utilizou-se como gás de arraste o hidrogênio, 

na vazão de 2 mL/min, com a  temperatura do injetor de 280ºC e  do detector de 

320ºC. A rampa de temperatura da coluna variou entre a temperatura inicial de 40ºC 

e final de 230ºC, de acordo com a programação de adotada. 

 

4.3 Desenvolvimento de metodologia para determinação dos outros 

micropoluentes emergentes investigados em matrizes ambientais 

complexas 

 

4.3.1. Estudos de pré-concentração da amostra por meio da técnica de Extração em 

Fase Sólida (SPE) 

 

A pré-concentração dos analitos por meio da técnica de Extração em 

Fase Sólida (SPE) foi realizada de acordo com adaptação da metodologia utilizada 

em outros trabalhos (TERNES, 2001; QUEIROZ et al., 2001; BILA, 2005; GHISELLI, 

2006). 

Parâmetros organic.met curvaBTP.met fenolTP.met 

Gás Carreador Hidrogênio Hidrogênio Hidrogênio 

Vazão 2 mL/min 2 mL/min 2mL/min 

Modo de injeção Splitless Splitless Splitless 

Volume de injeção 1 µL 1 µL 1µL 

Temp. Injetor (ºC) 280
o
C 280

o
C 280

o
C 

Temp. Detector (ºC) 320
o
C 320

o
C 320

o
C 

Tempo de Equilíbrio 1 min 1 min 1min 

Programação de 

Temperatura 

40ºC (min) 

Tx:5ºC/min até 80ºC  

Tx:40
o
C/min até 230

o
C 

(1 min) 

40ºC (min) 

Tx:7ºC/min até 80ºC  

Tx: 60
o
C/min até  

230
o
C (1 min) 

80ºC (min) 

Tx:40ºC/min até 

180ºC  

Tx:10
o
C/min até  

230
o
C (1min) 
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Os procedimentos realizados para pré-concentração dos demais 

micropoluentes emergentes na amostra, tais como: preparação do cartucho, 

preparação e extração da amostra, eluição e derivatização, são descritos na Figura 

15. Após a extração, o cartucho foi eluído com solventes de polaridades diferentes. 

Os solventes utilizados com o intuito de se eluir uma maior gama de compostos 

retidos foram: acetona grau HPLC da marca Vetec (de polaridade intermediária), 

metanol de grau HPLC da marca Vetec (de polaridade maior) e o n-hexano da 

marca Dinâmica (de baixa polaridade). 

 

 Preparação do cartucho. 

Os cartuchos foram inicialmente condicionados, para ativação dos sítios 

presentes na fase sólida do cartucho, onde foram percoladas pequenas alíquotas 

dos solventes em ordem crescente de polaridade: 2 vezes com 2mL de hexano, 2mL 

com acetona, 3 vezes com 2mL de metanol e 2 vezes com 5mL de água milli-Q 

acidificada (Figura 14).  

 

 Preparação e extração da amostras 

Para cada extração das amostras, trabalhou-se com um volume inicial de 

1 L de amostra para a água do corpo receptor e 0,5 L para amostras de esgoto. 

Inicialmente a amostra era acidificada a pH 3 com ácido clorídrico concentrado e 

depois filtrada em membrana de fibra de vidro 0,45 μm (Whatman GF/B), sendo 

extraída em seguida. Assim, após o condicionamento dos cartuchos foi feita a 

circulação da amostra através dos mesmos, sob vácuo, utilizando-se um sistema 

adaptado a uma bomba peristáltica. A amostra foi extraída em aparelho vacuum 

manifold da SULPELCO VisiprepTM, como mostrado na Figura 14.  
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Figura 14 - Extração em Fase Sólida (SPE) dos micropoluentes emergentes 

estudados com cartucho DSC-18 e aparelho vacuum Manifold usados nos 

experimentos. 

  

Fonte: AUTOR. 

 

Após a completa extração da amostra, eram percolados no cartucho 5 mL 

de água milli-Q acidificada e depois deixados sob vácuo por 30 min, para remover 

toda a umidade, seguida da eluição dos solventes selecionados. O procedimento 

inicial de preparação e extração é ilustrado em um fluxograma na Figura 15.  
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Figura 15 - Fluxograma de procedimentos iniciais da SPE de micropoluentes 

emergentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: AUTOR. 

 
 

Os procedimentos de eluição e derivatização utilizados no experimento 

são mostrados na Figura 16 (A) e (B).  

Amostra 

(1 L água; 0,5 L esgoto) 

Ajuste a pH  3,0 

Filtração á vácuo 

(0,45µm fibra de vidro) 

EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

Condicionamento do 

cartucho: 

2x2mL de Hexano 

2mL de Acetona 

3x2mL de Metanol 

2x5mL de água  milli-Q 

pH3 

 

Secagem do cartucho à vácuo 
30 min 

Eluição 
Cartucho C18 (500mg, 6mL) 

Água milli-Q acidificada 
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Figura 16 - Sequência de procedimentos estudados de eluição e derivatização de 

micropoluentes (A) e (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AUTOR. 
 
 

Eluição: 

4 mL acetona 

 

Eluição: 

2 mL acetona e 2 mL MeOH 

 

Procedimento B 
Procedimento A 

100µL  BTFSA 
Banho-maria  
60ºC/30 min 

100µL 
MTBSTFA+1%TBDSCI 
Banho-maria 75ºC/3hs 

Eluição: 

2 mL MeOH 
 

Derivatização 

Análise Cromatográfica GC/MS 

Redução a 1 mL em estufa a 60ºC 

 Cartucho com 2 g de 
Sulfato de sódio anidro 

 

 

50µL 
BTFSA 

Banho-maria 
60ºC/30 min 

50µL 
MTBSTFA+1%TBDSCI 

Banho-maria 
75ºC/3hs 

0,5 mL até 
secura 

0,5 mL até 
secura 

(A) 

(B) 

Procedimento C 

Eluição: 
2 mL acetona e 2 mL MeOH 

 

Cartucho com 2g de Sulfato de sódio 
anidro 

 
 

Secura em estufa a 60º C 

50µL MTBSTFA+1%TBDSCI 

Banho-maria 75ºC/3hs 

Análise Cromatográfica por GC/MS 

Redução até a secura em estufa a 
60ºC 
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 Eluição 

Foram realizadas várias eluições, conforme sequência mostrada na 

Figura 16 (A) e (B).  

No procedimento A (Figura 16A) o cartucho foi eluído com 4mL de 

acetona e 2mL de metanol, sendo a mistura extraída seca em estufa a 60ºC. Após a 

secura, os frascos foram conservados em dessecador, por aproximadamente 30 

min. No procedimento B a eluição foi realizada com 2 mL de metanol e 2 mL de 

acetona, juntos em um mesmo frasco, para que os compostos de polaridades 

diferentes presentes na amostra, estivessem em um só cromatograma. Realizou-se, 

também, uma remoção da água com sulfato de sódio anidro, passando-se a amostra 

eluída no cartucho com sulfato de sódio e, em seguida, evaporando-se em estufa a 

60ºC até 1 mL. O extrato final foi dividido em duas frações que eram posteriormente 

derivatizadas.  

Um procedimento final (C) de eluição e derivatização (Figura 16B) foi 

desenvolvido e escolhido para que fosse possível a determinação simultânea de 

todos os micropoluentes em estudo em um único cromatograma. 

 

 Derivatização 

A reação utilizada para derivatizar os fármacos foi a de silanização, que 

consiste em substituir o hidrogênio da hidroxila (-OH) pelo grupo trimetil-silil (-

Si(CH3)3), diminuindo assim a polaridade desses compostos e aumentando sua 

volatilidade. Quando a cromatografia gasosa é utilizada para compostos orgânicos 

de alto peso molecular, percebe-se que a derivatização por reações de silanização é 

preferida e os reagentes mais utilizados para tanto são o MTBSTFA, o MSTFA e o 

BSTFA.  

De acordo com Schummer et al. (2009), a derivatização é um processo 

químico para modificar os compostos, a fim de gerar novos produtos com melhores 

propriedades cromatográficas. Nas reações de sililação, um hidrogênio lábil é 

substituído por um grupo trimetilsilil a partir de ácidos, alcoóis, tióis, aminas, amidas, 

cetonas ou aldeídos.  

Os derivatizantes utilizados foram o BTSFA e MBTSTFA com 

1%TBDMCS (Sigma Aldrich): N-Terc-Butildimetilsilil-Nmetilfluoracetamida que 

convertem hidroxilas, carboxilas, tióis e aminas (primárias e secundárias) para 
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derivados TBDMS (terc-butyldimethylsilyl), os quais são 10.000 vezes mais estáveis 

do que os éteres TMS. A reação requer apenas 5 a 20 minutos para ser concluída, e 

os subprodutos são neutros e voláteis. A adição de 1% de TBDMCS atua como um 

catalisador, melhorando o desempenho em relação ao MBTSTFA isolado.  

Foram realizadas adaptações de algumas metodologias (MOL et al., 

2000; TERNES, 2001;GHISELLE, 2006; BILA, 2005) de derivatização, analisando 

diferentes meios reacionais, quantidade de derivatizante e tempo de reação. A 

metodologia utilizada envolveu (Figura 16 A):  

 Adição de 100 µL de derivatizante em frascos tipo vials após a 

secagem dos solventes (acetona e metanol). 

 Os vials foram tampados e permaneceram em banho-maria por 30 min 

a 60ºC (para o derivatizante BTSFA) e 3 h a 75ºC (para a mistura 

MTBSTFA+1%TBMDCS).  

 Após o resfriamento em dessecador, realizou-se a análise 

cromatográfica.  

O procedimento adotado para as amostras da ETE SIDI (estação de 

tratamento de esgoto Sistema Integrado do Distrito Industrial) e ETE HGWA 

(estação de tratamento de esgoto Hospital Geral Waldemar de Alcântara) envolveu a 

eluição dos cartuchos com acetona e metanol, e derivatização com os dois 

derivatizantes. Para as demais amostras foi utilizado apenas o derivatizante 

MTBSTFA+1%TBMDCS, de acordo com o procedimento descrito na Figura 16B.   

 

4.3.2  Estudos de determinação de micropoluentes emergentes 

 

As análises cromatográficas qualitativas foram realizadas por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS) e em sua 

maioria foram comparativas, usando dados da biblioteca NIST05.LIB. Apesar de não 

fornecerem total segurança de identificação, considerou-se um percentual de 

similaridade de 70 a 100%. Considerou-se também o tempo de retenção para os 

padrões disponíveis (cafeína, dipirona, diclofenaco de sódio, DEHP, estrona, 

estradiol, etinilestradiol, estradiol acetato, colesterol), além dos íons de quantificação 

- m/z(1), e de identificação - m/z(2).  
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Para as análises quantitativas, foram preparadas soluções com os 

padrões disponíveis, as quais foram injetadas em duplicata, sendo os picos 

correspondentes a cada um dos analitos integrados utilizando-se o modo 

automático. Quando necessária, fez-se a correção através da integração manual. 

Com as áreas obtidas nas duplicatas, calculou-se a média e o desvio padrão, sendo 

a média utilizada para a obtenção das curvas analíticas por meio de regressão linear 

entre as áreas obtidas para os padrões e suas respectivas concentrações. 

As análises qualitativas e quantitativas dos micropoluentes emergentes 

foram estudadas em um GC/MS Modelo 2010 Plus (SHIMADZU), apresentado na 

Figura 17, com coluna capilar de fase reversa DB-5MS da J&W Scientific (sílica 

fundida ligada quimicamente a um filme com 95% dimetil–5% difenilpolissiloxano) 

com 30 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro. 

Os extratos e padrões preparados foram injetados no cromatógrafo por 

meio de uma microseringa Hamilton de 10 μL em uma alíquota de 1 μL, no modo 

split de proporção 1:50. Para se obter as melhores condições cromatográficas em 

relação à sensibilidade, temperatura e tempo de corrida, foram estudadas as 

condições de operação para determinação dos micropoluentes. As principais 

condições operacionais do GC/MS para micropoluentes como fármacos e hormônios 

são mostradas na Tabela 9. 

 

Figura 17 - GC/MS 2010 Plus da SHIMADZU instalado no Laboratório de Análises 

de Traços (LAT). 

 

Fonte: AUTOR. 
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Tabela 9 - Condições cromatográficas utilizadas para determinação de 

micropoluentes emergentes em GC/MS (2010 Plus, SHIMADZU) instalado no 

laboratório de análises de traços (LAT). 

Parâmetros do GC 
Condições 

HormfarmMS.qgm 

Temperatura do Injetor  280ºC 

Temperatura inicial coluna  80ºC 

Temperatura da fonte íons  200
o
C 

Temperatura da interfase  290
o
C 

Tempo de corte do solvente 3 min 

Volume de injeção 1 µL 

Modo de injeção Split 1:50 

Gás de arraste Hélio  

Coluna RTX- 5MS 

Fluxo da coluna 1,93 mL/min 

Rampa de aquecimento da coluna  

80ºC Tx: 40ºC/min a 130°C Tx:10°C/min 

à 280º C (4 min) 

Tx 10ºC à 300ºC (1 min) 

Pressão  130 kPa/min 

Método de ionização EI 

Modo de aquisição SCAN 

m/z inicial 40 

m/z final 450 

  Fonte: AUTOR. 

 

De acordo com a Tabela 9, utilizou-se como gás de arraste o hélio, na 

vazão de 1,93 mL/min, com a temperatura do injetor de 280ºC e da interface de 

290ºC, com a fonte de íon aquecida a 200ºC no modo SCAN e método de ionização 

por elétrons (EI). As razões massa/carga (m/z) foram: inicial de 40 e final de 450. A 

coluna utilizada foi uma RTX-5MS, com temperatura inicial de 80ºC. A rampa de 

temperatura da coluna variou da temperatura inicial de 80ºC até 300ºC de acordo 

com a programação de temperatura descrita na Tabela 8. 

Algumas determinações de micropoluentes emergentes em amostras 

ambientais foram também realizadas em outro cromatógrafo GC/MS (FOCUS DSQ 

II, THERMO SCIENTIFIC, USA) instalado no Laboratório de Saneamento 

(LABOSAN) no fim do segundo semestre de 2010 (Figura 18). 
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Figura 18 - GC/MS FOCUS DSQ II da THERMO SCIENTIFIC Instalado no 

LABOSAN. 

 

Fonte: AUTOR. 

 

Os extratos e padrões preparados foram injetados no cromatógrafo por 

meio de um amostrador automático TRACE GC Ultra (THERMO SCIENTIFIC), com 

microseringa de 10 μL, em alíquota de 1 μL no modo splitless. A fim de se obter as 

melhores condições cromatográficas em relação à sensibilidade, temperatura e 

tempo de corrida, foram estudadas as condições de operação para determinação 

dos micropoluentes. As principais condições operacionais do GC/MS para 

micropoluentes como fármacos e hormônios são mostradas na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Condições cromatográficas utilizadas para determinação de 

micropoluentes emergentes em GC/MS FOCUS DSQ II (THERMO SCIENTIFIC) 

instalado no laboratório de saneamento (LABOSAN). 

Parâmetros do GC farmhorm5b.meth micropoluen.meth 

Temperatura do Injetor  280ºC 280ºC 

Temperatura inicial coluna  80ºC 80ºC 

Temperatura da fonte íons  200 
o
C 200

o
C 

Temperatura da interfase  280
o
C 290

o
C 

Tempo de corte do solvente 3,0 min 3,5 min 

Volume de injeção 1 µL 1 µL 

Modo de injeção Splitless Splitless 

Gás de arraste Hélio Hélio 

Coluna TG-SGC (15m x 0,25mm) OV- 5 (30m x 0,25mm) 

Fluxo da coluna 1,2mL/min 1,0 mL/min 

Rampa de aquecimento da 

coluna  

80ºC tx: 30ºC/min à160°C 

(1min) tx:20°C/min à 240ºC 

tx: 10ºC/min à 

280ºC (4 min) 

tx:10ºC/min à 300ºC 

80ºC tx: 40ºC/min à 

130°C tx:10°C/min à 

280ºC (4 min) 

Tx: 10ºC/min  à 290ºC (1 min) 

Fluxo  Constante Constante 

Linha de transferência 290
o
C 290

o
C 

Método de ionização EI EI 

Modo de aquisição SCAN SCAN 

m/z inicial 40 40 

m/z final 550 550 

  Fonte: AUTOR. 

 

Como gás de arraste foi utilizado o hélio, na vazão de 1,2 e 1,0 mL/min, 

com a temperatura do injetor de 280ºC e a fonte de íon aquecida a 200ºC, modo 

SCAN, método de ionização por elétrons (EI) e temperatura da interface de 280ºC e 

290ºC, respectivamente, para os dois métodos testados, o farmhorm5b.meth e o 

micropoluen.meth (Tabela 10). A razão massa/carga (m/z) inicial foi 40 e a m/z final 

de 550. As colunas utilizadas foram, respectivamente, TG-SGC e OV-5, com 

temperatura inicial de 80ºC. A rampa de temperatura da coluna variou com 
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temperatura inicial de 80ºC a 300ºC, de acordo com a programação de temperatura 

descrita na Tabela 10 para cada método. 

 

4.3.3  Validação do método analítico em GC/MS 

 

Para garantir que o método proposto disponha de informações confiáveis, 

o método deve conter avaliações que o validem. Segundo Lanças (2004), a 

validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda as 

exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados.  

Apesar de ainda não existirem sistemas de validação que assegurem a 

confiabilidade dos procedimentos analíticos que vêm sendo empregados na 

determinação de micropoluentes emergentes em matrizes ambientais como esgotos 

e águas superficiais, procuraram-se seguir os critérios e recomendações de alguns 

órgãos nacionais de avaliação da qualidade de laboratórios de análise, como o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.  

Como parâmetros analíticos normalmente utilizados para a validação de 

métodos de separação, foram utilizados: seletividade, linearidade, precisão, 

exatidão, limite de detecção e limite de quantificação. 

 

 Seletividade 

A matriz da amostra pode conter componentes que interferem no 

desempenho da medição pelo detector selecionado, sem causar um sinal visível no 

teste de especificidade. Os interferentes podem aumentar ou reduzir o sinal, e a 

magnitude do efeito também pode depender da sua concentração (INMETRO, 

2010). A seletividade avalia o grau de interferência de espécies como outra 

substância ativa, excipientes, impurezas e produtos de degradação, bem como 

outros compostos de propriedades similares que possam estar, porventura, 

presentes (ARAÚJO, 2006). A seletividade foi obtida pela avaliação do 

espectrômetro de massas que comparou o espectro do pico obtido na separação 

com o de um padrão, indicando a presença do composto puro. 
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 Linearidade e sensibilidade 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer 

resultados diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, 

dentro de uma determinada faixa de aplicação. O intervalo de trabalho expressa a 

faixa entre a menor e a maior concentração dos padrões usados na construção do 

gráfico de calibração (BRITO et al., 2001). Nesse trabalho, a linearidade foi obtida 

por padronização externa, e de acordo com a resolução do INMETRO, um valor de 

coeficiente de correlação (r) maior que 0,90 é aceitável. A ANVISA recomenda um 

coeficiente de correlação igual a 0,99 e o INMETRO um valor acima de 0,90  

(INMETRO, 2010; ANVISA, 2011).  

As curvas analíticas foram preparadas pelo método do padrão externo, 

com injeções em duplicatas. Tal método compara a área da substância a ser 

quantificada na amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações 

conhecidas preparadas a partir de um padrão. Utilizando um gráfico ou a equação 

da curva resultante, pode-se calcular a concentração desta substância na amostra a 

partir da área da substância obtida no cromatograma resultante de uma injeção 

separada (RIBANI;BOTTOLI et al., 2004). Experimentalmente foram preparadas 

soluções estoque em metanol para os micropoluentes selecionados. A partir das 

soluções estoques, prepararam-se uma solução trabalho multielementar de 

concentração 1000 mg/L em metanol. A partir dessa solução, foram preparadas 

soluções padrões variando de 0,1 a 100 mg/L, as quais foram armazenadas em 

frascos de vidro a 10ºC.  

A sensibilidade foi expressa pelo coeficiente de inclinação da curva de 

calibração e avaliando simultaneamente o intervalo onde ocorre uma variação linear 

entre a concentração do analito e a área obtida. 

 

 Precisão 

A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou 

padrões sob condições definidas (ARAÚJO, 2006). O coeficiente de variação (CV%) 

pode ser mais útil neste caso, pois foi normalizado com base na concentração e 

deste modo ele é praticamente constante ao longo da faixa de interesse, contanto 
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que esta não seja muito grande (INMETRO 2007). O Coeficiente de Variação é 

calculado de acordo com a equação 4.1: 

     
  

    
                                                                                        (4.1) 

Onde: DP = desvio padrão; CMD = concentração média determinada 

A precisão foi avaliada em termos de repetibilidade através do cálculo da 

estimativa do DP e do CV para um número de cinco repetições, onde de acordo com 

o INMETRO são aceitos CVs de até 20 %. 

 

 Limite de detecção (LD) 

O limite de detecção representa a menor quantidade do composto de 

interesse que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada como um 

valor exato. Já o limite de quantificação corresponde à menor quantidade do 

composto de interesse que pode ser quantificada com exatidão, utilizando-se um 

determinado procedimento experimental (LANÇAS, 2004b).  

Ambos os limites podem ser determinados de três maneiras diferentes: 

empregando-se o método visual, o método da relação sinal ruído e o método 

baseado nos parâmetros da curva analítica. No método sinal-ruído, o sinal de 

amostras contendo o analito em concentrações muito baixas é comparado com o 

sinal de uma amostra “branco” (matriz isenta do analito de interesse), estabelecendo 

uma relação sinal-ruído que pode ser 3:1 ou 2:1, proporções geralmente aceitas 

como estimativa do limite de detecção. 

 

 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação é definido como a menor concentração do analito 

que pode ser quantificada na amostra, com exatidão e precisão aceitável, sob as 

condições experimentais adotadas. Segundo Ribane et al., (2004), o LQ também 

pode ser estabelecido pelos mesmos métodos utilizados para LD (método visual, 

método sinal-ruído e método baseado em parâmetros da curva analítica), sendo que 

para LQ a relação sinal-ruído adotada é 10:1 e a equação 4.2 utilizada baseada em 

parâmetros da curva analítica é a seguinte: 
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                                                                                           (4.2) 

Onde: s é a estimativa do desvio padrão da resposta e S é a inclinação ou 

coeficiente angular do gráfico de calibração. 

 

 Recuperação da extração em fase sólida 

O ensaio de recuperação constitui o método mais utilizado para validação 

de processos analíticos. A recuperação está relacionada com a exatidão, pois reflete 

a quantidade de determinado analito, recuperado no processo, em relação à 

quantidade real presente na amostra (BRITOet al., 2001). 

Foram realizados cálculos de recuperação do composto no cartucho C18 

utilizado nas amostras sintéticas, água milli-Q e amostra real dopadas com os 

micropoluentes. A porcentagem de recuperação (R) foi calculada utilizando a 

equação 4.3:  

   
                        á    

                           
                                                             (4.3) 

 

4.4 Avaliação da Capacidade de Remoção dos Micropoluentes Emergentes 

Estudados em ETEs de Baixo Custo e Identificação em Águas Superficiais 

 

4.4.1 Tecnologias de Tratamento de Esgotos Avaliadas 

 

Segundo a Companhia de Águas e Esgoto do Ceará (CAGECE), o 

sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza é composto por:  

a) Sistema de disposição oceânica vertente marítima, a Estação de Pré-

Condicionamento de Esgoto (EPC) e Estação de Tratamento de Odores 

(ETO).  

b) Sistema Integrado do Distrito Industrial de Maracanaú – SIDI. 

c) Sistemas isolados.  

De maneira a se obter dados sobre a concentração de micropoluentes 

emergentes em esgotos brutos, sanitário, sanitário/industrial e hospitalar, assim 

como a remoção desses compostos em Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) 

de baixo custo, foram selecionadas diferentes tecnologias de tratamento de esgotos. 
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 A Tabela 11 traz informações sobre as ETEs investigadas quanto ao tipo 

de esgoto e tipo de tratamento empregado e a Figura 19 mostra a distribuição 

espacial das ETEs. 

 

Tabela 11 - Informações sobre as ETEs investigadas quanto ao tipo de esgoto e tipo 

de tratamento empregado. 

Nome da ETE Tipo de Esgoto Tipo de Tratamento 
Responsável 

pela Operação 

Nova Metrópole Sanitário Lagoas de Estabilização CAGECE 

Tabapuá Sanitário Lagoas de Estabilização CAGECE 

Itaperussu Sanitário Lodos Ativados CAGECE 

José Walter Sanitário Lagoas de Estabilização CAGECE 

EPC Sanitário Preliminar CAGECE 

HGWA Hospitalar Anaeróbio/aeróbio/cloração Hospital 

SIDI Sanitário/Industrial Lagoas de Estabilização CAGECE 

EPC: Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto; SIDI: Sistema Integrado do Distrito Industrial de 
Maracanaú; CAGECE: Companhia de Águas e Esgoto do Ceará. 
Fonte: AUTOR. 
 

Deu-se uma especial atenção à tecnologia do tipo lagoa de estabilização, 

por ser a principal tecnologia de tratamento de esgotos sanitários no Ceará e pela 

existência de poucos estudos sobre a remoção de micropoluentes nesses sistemas. 

A estação de pré-condicionamento (EPC) foi selecionada, principalmente por 

receber uma grande parte dos esgotos de Fortaleza, importante, portanto, para a 

avaliação quantitativa e qualitativa de micropoluentes no esgoto bruto. 

Como controle, a ETE Itaperussu foi selecionada por operar na 

modalidade de lodos ativados com aeração prolongada, sendo tal tecnologia 

considerada a mais eficiente na remoção de micropoluentes, além de ser bastante 

investigada em estudos conduzidos fora do Brasil (CARBALLAet al., 2004; 

GHISELLI, 2006; STASINAKISet al., 2010; VEGA-MORALESet al., 2010; JELICet 

al., 2011). Adicionalmente, avaliou a concentração e remoção de micropoluentes em 

esgotos hospitalares por meio de reatores anaeróbio/aeróbios seguidos de cloração. 

A distribuição espacial das ETEs avaliadas é mostrada na Figura 19.  
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Figura 19 – Distribuição espacial das ETEs estudadas na RMF. 

 

Fonte: adaptado do GOOGLE EARTH (2011). 

 

A seguir, serão descritas as ETEs em termos de localização, operação e 

tipo de tratamento: 

1. Estações de Tratamento de Esgotos do tipo Lagoas de Estabilização 

tratando esgoto sanitário; 

2. Estações de Tratamento de Esgotos do tipo Lodos Ativados tratando 

esgoto sanitário; 

3. Estações de Pré-condicionamento de Esgotos sanitários tratando 

esgoto sanitário; 

4. Estação de Tratamento de Esgotos do tipo Lagoas de Estabilização 

tratando esgoto sanitário/industrial; 

5. Estação de Tratamento de Esgotos do tipo sistema compacto 

anaeróbio/aeróbio tratando esgoto hospitalar. 
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 Estações de Tratamento de Esgotos do tipo Lagoas de Estabilização tratando 

esgoto sanitário 

A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Tabapuá (Figura 20a) é 

composta por uma lagoa facultativa primária e duas lagoas de maturação em série. 

Já a ETE do Conjunto Nova Metrópole (Figura 20b) é composta somente por uma 

lagoa facultativa primária. Ambas as estações estão localizadas em Caucaia, Região 

Metropolitana de Fortaleza e tratam esgotos sanitários de conjuntos habitacionais e 

residências do entorno.  

A ETE do Conjunto José Walter localiza-se em Fortaleza, tratando 

esgotos sanitários deste conjunto habitacional. O tratamento da ETE é realizado por 

uma lagoa facultativa primária e duas de maturação em série (Figura 20c).  

 

Figura 20 - Vista Aérea da ETE do Conjunto Nova Metrópole (A), ETE do Conjunto 

Tabapuá (B) e a ETE do Conjunto José Walter (C). 

 

 

Fonte: Google Earth, 2011. 

(b) 

(c) 

(a) 
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 Estações de Tratamento de Esgotos do tipo Lodos Ativados tratando esgoto 

sanitário 

A ETE Itaperussu (Figura 21) localiza-se em Fortaleza, tratando esgotos 

sanitários de conjuntos habitacionais e residências do entorno. A tecnologia de 

tratamento de esgotos utilizada consiste de um sistema de lodos ativados projetado 

na modalidade de aeração prolongada.  

 

Figura 21- Vista aérea da ETE Itaperussu do tipo lodos ativados projetada na 

modalidade de aeração prolongada. 

 

Fonte: Google Earth, 2011. 

 

 

 Estação de Pré-condicionamento (EPC) recebendo esgoto sanitário 

A estação de pré-condicionamento (EPC) (Figura 22) está localizada na 

costa oeste de Fortaleza, e recebe efluentes sanitários, coletados nas grandes 

bacias de esgotamento de Fortaleza. A estação possui capacidade de tratamento de 

4,8 m3/s, tratando atualmente 2,2 m3/s. Após remoção de sólidos grosseiros e areia 

o esgoto é lançado ao mar a uma profundidade de 16 m, por meio de um emissário 

submarino com comprimento total de 3.330 m.  
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Figura 22- Estação de Pré-Condicionamento de Fortaleza-CE. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Estação de Tratamento de Esgotos do tipo Lagoas de Estabilização tratando 

esgoto sanitário/industrial 

O sistema integrado do distrito industrial (SIDI) está localizado em 

Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza – RMF (Figura 23). O SIDI atende a 

sete conjuntos habitacionais (Timbó, Jereissati I, Jereissati II, Novo Maracanaú, 

Acaracuzinho, Novo Oriente e Industrial), totalizando mais de 100.000 residentes, 

além de receber efluentes de oitenta empresas implantadas no Distrito Industrial. 

Portanto, o sistema se caracteriza pelo recebimento de esgotos sanitários e 

industriais.  

O sistema de tratamento de efluentes SIDI é formado por cinco lagoas de 

estabilização, em série, sendo uma anaeróbia, uma facultativa e três de maturação, 

cobrindo uma área de 82 hectares. A capacidade de tratamento do SIDI é de 523 

L/s, estando processando atualmente cerca de 400 L/s. A Figura 23 mostra uma 

vista aérea da ETE SIDI e da última lagoa de maturação.  
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Figura 23 - Vista aérea da ETE SIDI, Maracanaú-CE. 

 

 

LA: lagoa anaeróbia; LF: lagoa facultativa; LM: lagoa de maturação.  
Fonte: autor e adaptação do GOOGLE EARTH, 2011. 

 

Observa-se na Figura 23 a localização dos pontos de coleta afluente e 

efluente, além do corpo receptor o rio Maranguapinho. 
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 Estação de Tratamento de Esgotos do tipo sistema compacto anaeróbio/aeróbio 

tratando esgoto hospitalar 

A ETE do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara – HGWA (Figura 24) 

localiza-se no bairro de Messejana, em Fortaleza. Atualmente, o hospital conta com 

253 leitos em funcionamento. É composto de tratamento preliminar, reator anaeróbio 

de manto de lodo e fluxo ascendente (UASB) e um reator aeróbio do tipo lodos 

ativados, ambos em fibra de vidro. Ao final, é realizada a desinfecção do efluente 

pela utilização de hipoclorito de cálcio (Hipocal), por meio de uma bomba dosadora. 

O volume do reator UASB é de 35 m3
 

e o Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) é de 

5 horas. O reator aeróbio possui volume útil de 24 m3 e TDH de 4,5 horas. O 

efluente tratado é lançado no Riacho Paupina, que fica próximo à ETE.  

 

Figura 24 - ETE do Hospital Geral Waldemar de Alcântara, Messejana - CE. 

 
 

 

 

  

F 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR. 
 

4.4.2 Avaliação da presença dos micropoluentes em águas superficiais 

 

Para avaliação da presença dos compostos em águas superficiais, foram 

realizadas coletas de águas superficiais de dois corpos receptores. As coletas foram 

realizadas a montante e a jusante dos pontos de lançamento de esgotos tratados. 

Os corpos receptores avaliados foram o Rio Maranguapinho, que recebia o esgoto 
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sanitário/industrial do Sistema Integrado do Distrito Industrial (SIDI) e o Riacho 

Paupina que recebia esgoto hospitalar do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara 

(HGWA). 

Nas Figuras 25 e 26 são mostrados os corpos receptores avaliados em 

relação à presença dos micropoluentes emergentes nas águas superficiais do Rio 

Maranguapinho e Riacho Paupina, respectivamente. 

 

Figura 25 - Vista aérea do ponto de lançamento da ETE SIDI do Rio Maranguapinho 

e imagem a jusante do lançamento em Maracanaú-CE. 

 

Fonte: adaptado pelo Autor e do GOOGLE EARTH, 2011. 

 

O Rio Maranguapinho constitui uma bacia com área de 223,80 km², 

apresentando um comprimento do talvegue de 37,5 km e curso principal com 34 km 

de extensão. Este rio conflui com o rio Ceará, pouco antes do encontro com o mar, 

compartilhando da mesma zona estuarina, e se configurando em um dos mais 

importantes recursos hídricos superficiais presente em Fortaleza (Figura 25).  

O outro corpo receptor selecionado para coleta de amostra de água 

superficial, o riacho Paupina, representa um afluente da lagoa da Precabura, 

localizada no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Na Figura 26 são mostradas as 

imagens do riacho Paupina e dos pontos de coleta das águas superficiais. 
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Figura 26 - Rio Paupina e localização dos pontos de coleta, Messejana - CE. 

 

Fonte: AUTOR. 

 

4.4.3  Coleta das amostras 

As amostras foram coletadas em períodos diferenciados. No ano de 2009, 

iniciou-se a coleta nas ETEs EPC, HGWA e SIDI, sendo a coleta nas ETEs Nova 

Metrópole, Tabapuá, Itaperussu e José Walter realizada no período de 2010 a 2011. 

Na Tabela 12, são mostradas as campanhas amostrais, os locais e os períodos de 

coletas que foram realizados. Algumas amostras, em sua maioria, foram coletadas 

no período da estação seca e outras no período chuvoso. No Ceará, tem-se o 

estabelecimento de um período anual de chuvas intensas, distribuídas entre os 

meses de fevereiro a maio, com ocorrência frequente de eventos pluviométricos 

diários extremos. 
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Tabela 12 - Campanhas realizadas para determinação de micropoluentes em ETEs 

da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF no período de 2009-2011. 

Local de 

coleta 

Tipo de 

Tratamento 

 

Período 

Tipo da 

amostra 

Campanha Número de 

coletas 

EPC TP 
Chuvoso 

  Seco 

Efluente 

após 

CA 

   Março – abril 

Maio- julho 

(2009) 

 

6 

HGWA An + Ae+ Cl 

 

 
Esgoto bruto 

Julho- setembro 

(2009) 

5 

Seco 
Efluente 

final 
5 

 
CR receptor 

montante 
5 

 CR jusante 5 

SIDI LE 

 
Efluente 

final Agosto-

novembro 

(2009) 

4 

Seco 
CR 

montante 
4 

 CR jusante 4 

NM  LE 

 

Chuvoso 
Esgoto bruto Maio 

 Junho-julho  

(2011) 

2 

Seco 
Efluente 

Final 
2 

TB LE 

Chuvoso 

     Seco 
Esgoto bruto 

Maio 

Junho a 

Dezembro 

(2010) 

4 

 
Efluente 

Final 
4 

IT LA 

Chuvoso 

Seco 
Esgoto bruto 

Janeiro  

Junho 

(2011) 

 

2 

 
Efluente 

final 
2 

JW LE 

Chuvoso Esgoto bruto Abril 

(2010)  

 Agosto  

(2011) 

2 

Seco 
Efluente 

final 
2 

 
LE: Lagoas de Estabilização; LA: Lodos ativados; TP: tratamento preliminar; CA: caixa de área; An + 
Ae+ Cl: Anaeróbio/aeróbio/cloração. 
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Como descrito na Tabela 12, foi preferido o período de seca, devido a 

problemas de acesso às ETEs e a diluição dos micropoluentes no esgoto bruto, 

dificultando ainda mais a determinação. No apêndice A são mostrados todas as 

campanhas realizadas entre 2009 e 2011. 

As coletas eram realizadas todas no período da manhã. Coletava-se um 

volume de 1L de amostra para as análises cromatográficas em frasco de vidro 

âmbar para evitar contaminação por ftalatos, utilizando-se 5 mL de metanol para 

conservação da mesma. Os frascos eram devidamente lavados e condicionados em 

isopor com gelo, até a chegada ao Laboratório de Saneamento (LABOSAN). Adotou-

se um tempo máximo de preservação das amostras de 48 horas, mantidas sob 

refrigeração até a realização das análises.   

As amostras coletadas (em frasco de vidro escuro) eram aferidas em 

balões volumétricos de 1L para a água dos corpos receptores e de 0,5 L para as 

amostras de esgoto. O pH era ajustado para o valor de 3,0, com gotas de ácido 

clorídrico P.A. concentrado (marca Vetec). Posteriormente, era realizada a filtração 

da amostra em membranas de fibra de vidro de 0,45 μm (Whatman GF/B), cuja 

função era de reter partículas suspensas presentes na amostra bruta, permitindo 

assim que a extração em fase sólida (SPE) fosse feita sem problemas de 

entupimento dos cartuchos.   

Para a seleção do ponto de coleta dos corpos receptores dos efluentes 

das ETEs SIDI e HGWA, buscou-se um ponto distante da margem e com 

movimentação de corrente para garantir a homogeneização da mesma.  

 

4.5 Avaliação do POA do Tipo UV/H2O2 como Opção de Pós-Tratamento e 

Otimização por Meio de Planejamento Experimental Multivariado 

 

4.5.1  Fotorreator  

 

Construiu-se um reator de fotocatálise do tipo UV/H2O2 (Figura 28), o qual 

foi instalado no Laboratório de Saneamento (Labosan) do DEHA da UFC. A fonte de 

radiação ultravioleta era emitida pelo uso de 7 (sete) lâmpadas de vapor de mercúrio 

de baixa pressão com potência nominal de 15 W, da marca Phillips, comercialmente 
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conhecidas como lâmpadas germicidas. A câmara de radiação era constituída de um 

tubo de quartzo tubular de 3,5 cm de diâmetro e 60 cm de altura com volume útil de 

0,5 L. 

As fontes UV foram posicionadas externamente à câmara de radiação, ou 

seja, sem contato direto entre a fonte de UV e o efluente a ser irradiado. A proteção 

contra a incidência da radiação UV para o ambiente externo foi feita pelo uso de 

uma cúpula refletora de aço inox. A alimentação do fotorreator se dava por meio de 

uma bomba peristáltica a partir de um reservatório mantido a temperatura ambiente, 

já que os experimentos eram considerados bastante curtos, da ordem de algumas 

horas. Na Tabela 13 compilam-se alguns dos parâmetros e configurações do 

fotorreator utilizado na pesquisa. 

 

Figura 27- Representação gráfica do reator de fotocatálise do tipo UV/H2O2 (A) e foto 

real do sistema de oxidação (B). 

 

 

Fonte: AUTOR. 

 

 

 

(A) 
(B) 
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Tabela 13 - Configurações do reator de fotocatálise com radiação externa. 

Parâmetros Condições 

Volume da câmara de reação 453 mL 

Geometria Cilíndrica 

Material da câmara de radiação Quartzo 

Altura total da câmara de radiação 60 cm 

Diâmetro externo (tubo de quartzo) 35 mm 

Diâmetro interno (tubo de quartzo) 32 mm 

Diâmetro externo da lâmpada germicida 26 mm 

Potência da lâmpada 15 W 

Intensidade luminosa 253,7 nm: 3,6 W 

Marca da lâmpada Philips 

Número de lâmpadas 7 

Modelo da lâmpada TUV TL-D 

Sentido do fluxo: Paralelo à lâmpada, ascendente 

    Fonte: AUTOR. 

4.5.2  Remoção por Oxidação Avançada de Micropoluentes Emergentes do Tipo 

Organoclorados. 

 

Foi realizado um teste preliminar com efluente sintético dopado com os 

compostos 2,4,6-triclorofenol (TCF) e pentaclorofenol (PCF). Os testes foram 

realizados em batelada, com duração de 15 min, 30 min, 45 min e 1h, e testadas 

duas concentrações de H2O2 (0,5 e 1%). 

Em outro experimento, uma amostra sintética foi preparada para simular 

um esgoto sanitário (TORRES, 1992), em que eram adicionados: sacarose, amido, 

extrato de carne, óleo de soja, NaCl, MgCl2.H2O, CaCl2.2H2O, NaHCO3 e detergente 

comercial.  

Os compostos orgânicos citados, menos a sacarose, foram dissolvidos 

em 1L de água e depois fervidos durante aproximadamente 2 horas, com agitação 

contínua para garantir que as soluções ficassem homogêneas e para evitar a 

formação de grumos, principalmente na solução de amido e celulose. Como fonte de 
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alcalinidade foi utilizado bicarbonato de sódio. As amostras foram armazenadas em 

frascos de vidro âmbar a 4oC. A composição do esgoto sintético é descrita no anexo 

B. 

A amostra sintética foi dopada com uma concentração final de 50 mg/L 

para o 2,4,6-TCF e 20 mg/L para o PCF, preparada no próprio esgoto sintético em 

pH neutro. Para determinação cromatográfica dos compostos organoclorados na 

amostra sintética bruta e após o tratamento, foi realizada a pré-concentração da 

amostra a partir das técnicas de ELL e SPE descritas anteriormente no item 4.2. 

 

4.5.3  Remoção de micropoluentes emergentes do tipo fármacos e hormônios 

 

 Preparação da amostra sintética 

Foi preparada em água destilada uma amostra sintética contendo os 

micropoluentes emergentes: diclofenaco de sódio, cafeína, sulfametoxazol, Bis (2-

etilhexil) ftalato e dipirona; além dos hormônios: 17β-estradiol, β – estradiol 17 – 

acetato, estrona e 17α-etinilestradiol, todos com uma concentração de 2 ppm. A 

água destilada foi utilizada como matriz da amostra para descartar os possíveis 

interferentes na remoção dos micropoluentes. A remoção dos compostos estudados, 

assim como eventuais formações de metabólitos, foi realizada por meio da técnica 

de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS). 

As concentrações dos micropoluentes após o tratamento foram avaliadas 

por cromatografia gasosa de acordo com a metodologia descrita no item 4.3, e 

anteriormente extraída de acordo com o item 4.3.1. 

 

4.5.3.1. Planejamento experimental do tipo fatorial multivariado 

 

Nesta etapa do trabalho, utilizou-se o planejamento fatorial multivariado 

que permite avaliar simultaneamente o efeito de um grande número de variáveis, a 

partir de um número reduzido de ensaios experimentais. As condições operacionais 

estudadas foram: pH (3-10), concentração de peróxido de hidrogênio (200-1000 

mg/L) e batelada ou tempo de contato no reator (15-60 min).  
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Como ferramenta para a análise estatística utilizou-se o programa 

Statgraphics. A influência de cada variável foi estudada entre três limites. O desenho 

corresponde a um planejamento fatorial 23, no qual a sequência de experimentos 

calculados pelo programa é descrita na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Planejamento fatorial para otimização das condições do POA H2O2/UV 

avaliados na degradação de micropoluentes emergentes. 

Ensaios Conc. H2O2 Batelada pH 

 mg/L Min  

PM* 600 37,5 6,5 

1 1000 15 10 

2 200 15 10 

3 200 60 10 

4 1000 15 3 

5 200 15 3 

6 1000 60 10 

7 200 60 3 

8 1000 60 3 

     FONTE: AUTOR. 
PM: ponto médio calculado (triplicata). 

 

Em um sistema do tipo apresentado na Tabela14, são necessários 

apenas 8 ensaios para avaliar todas as combinações possíveis. Entretanto, para 

uma melhor avaliação de tendências e da reprodutibilidade da metodologia analítica 

envolvida, um ponto central ensaiado em triplicata foi incluído no estudo, 

correspondendo a um total de 11 ensaios.  

Em essência, a metodologia consiste em estimar coeficientes de 

regressão polinomial para a geração de um modelo empírico que aproxime uma 

relação (inicialmente desconhecida ou até mesmo conhecida, porém complexa) 

entre os fatores e as respostas de um processo.  

A técnica de superfície de resposta está se tornando popular e sendo 

usada em conjunto com técnicas de otimização. A primeira etapa dessa metodologia 

consiste na modelagem, que é feita ajustando-se modelos polinomiais a resultados 

experimentais, obtidos por meio de planejamentos fatoriais com ou sem ampliação. 

Após essa etapa, é possível deslocar-se sobre a superfície de resposta ajustada, a 
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fim de localizar regiões que satisfaçam condições de interesse, calculando-se seus 

pontos extremos (SARAMAGOet al., 2008). 

 

 Peróxido de Hidrogênio residual 

 O consumo de peróxido na reação foi monitorado para se manter o 

mínimo de residual de peróxido no sistema e avaliar o seu efeito nas taxas de 

remoção dos compostos selecionados.  

De acordo com Tambosi (2008), a importância de analisar este parâmetro 

é para se observar o consumo de peróxido de acordo com a degradação dos 

compostos. As reações consomem radical hidroxila e diminuem a probabilidade de 

oxidação, e, portanto, deve-se determinar em cada caso a quantidade ótima de H2O2 

para evitar um excesso que poderia retardar a degradação. 

Finalmente para facilitar o controle analítico das reações e evitar que a 

reação oxidativa prosseguisse após a coleta da amostra tratada, o peróxido residual 

foi eliminado por adição de catalase ao meio segundo a metodologia descrita por 

Vazques (2002).  

Para os ensaios preliminares com organoclorados não foi utilizada a 

catalase para remoção do peróxido, somente para os ensaios dos demais 

micropoluentes. A catalase é uma enzima normalmente extraída e purificada a partir 

do tecido hepático bovino e catalisa a decomposição do H2O2 em H2O e O2 

(equação 4.5). 

 

                                                                                                      (4.5) 

 

A catalase utilizada neste trabalho tinha pureza analítica (Sigma-Aldrich) e 

continha aproximadamente 3809 unidades/mg, sendo que uma unidade enzimática 

decompõe 1 µmol de peróxido por minuto. 

 

 Parâmetros de controle 

Para o controle analíticos dos ensaios realizados, foram observados 

alguns parâmetros de controle como pH, temperatura, peróxido residual e DQO, 

conforme descrito a seguir. 
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Determinação de peróxido residual: A determinação de peróxido residual 

foi realizada por meio de titulação com permanganato, na qual retirou-se uma 

alíquota de 1 mL de amostra tratada e diluiu-se para 100mL. Em um erlenmeyer, 

adicionaram-se 10 mL da amostra diluída e 5mL de H2SO4 (1:5) e titulou-se com 

permanganato 0,02 M até coloração violeta.  

 

pH e Temperatura: mediu-se o pH e a temperatura no afluente e efluente 

do reator.  A temperatura foi monitorada no reator, devido o mesmo não oferecer um 

sistema de resfriamento para controle da temperatura. 

 

Demanda química de oxigênio (DQO): A determinação de DQO seguiu a 

metodologia descrita no Standard Methods (APHA, 2005).  



Tese de Doutorado                                                         Resultados e Discussão                105 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Desenvolvimento de metodologia para determinação de organoclorados em 

matrizes ambientais complexas 

 

O interesse ambiental envolvendo os clorofenóis está em sua elevada 

toxicidade, uma vez que são considerados das maiores fontes de geração de 

dioxinas para o ambiente, e pelo seu alto poder de persistência no meio ambiente 

(FREIREet al., 2008).  

 

 Pré-concentração de Organoclorados 

Na pré-concentração dos organoclorados por ELL dos dois tipos de 

solventes testados, a solução com 15% de diclorometano em n-hexano mostrou 

melhores resultados de extração, proporcionando uma melhor eluição (Figura 28b), 

ou seja, picos mais bem definidos. Por outro lado, a extração dos organoclorados 

com acetato de etila não apresentou uma boa eluição, sendo verificados picos 

coeluídos (Figura 28a).  

 

Figura 28 - Cromatogramas comparativos da extração líquido-líquido com solução 

extratora, acetato de etila (a) e 15% diclorometano em n-hexano (b). 

 

    Fonte: AUTOR. 
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Os clorofenóis estudados PCF e 2,4,6-TCF têm características apolares e 

baixa solubilidade em água, assim pode-se explicar a maior afinidade em relação à 

solução 15% de diclorometano em n-hexano, que tem caráter menos polar. Pelo fato 

de o acetato de etila possuir polaridade superior ao diclorometano e n-hexano, este 

não foi capaz de extrair os compostos de interesse. Assim, compostos muito polares 

tendem a permanecer na fase aquosa já que DCM, embora seja mais polar que 

hexano ou éter de petróleo, ainda apresenta certa característica apolar.  

A técnica de concentração do tipo SPE também foi estudada na presença 

de dois tipos de solventes, a acetona e o metanol, sendo o último o solvente que 

apresentou o melhor resultado de recuperação (Tabela 15). Foi verificado que a 

acetona não foi capaz de extrair qualquer um dos organoclorados estudados, 

portanto, não foi possível calcular os seus valores de recuperação. 

A recuperação por SPE foi realizada com o esgoto sintético preparado 

para os ensaios de POA, estando presentes os compostos 2,4,6-TCF e o PCF nas 

concentrações de 50ppm e 20ppm, respectivamente. Utilizou-se um esgoto sintético 

para simular o efeito matriz de uma amostra real. Verificou-se que as menores 

recuperações foram obtidas para o composto PCF, com médias de 25% e 57%, 

respectivamente, para a SPE e ELL. Por outro lado, boas recuperações foram 

obtidas para o 2,4,6-TCF, com médias de 89,7% e 93%, respectivamente, para a 

SPE e ELL (Tabela 15).  

Assim, de uma forma geral, resultados mais satisfatórios na concentração 

de organoclorados foram obtidos com a ELL usando como solução extratora 15% de 

diclorometano em n-hexano. 

Ghiselle (2006) realizou ensaios de extração do PCF e obteve eficiências 

de 86 e 29,5%, respectivamente, para a ELL com diclorometano e SPE com o 

eluente metanol. No referido estudo a eficiência de recuperação com a SPE foi 

próxima à encontrada na presente pesquisa, nas mesmas condições de cartucho e 

eluente. Já para a ELL, foram obtidas maiores recuperações no presente estudo. 
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Tabela 15 - Recuperação do cartucho C18 para SPE e da ELL com 15% de 

diclorometano em hexano para os compostos PCF e 2,4,6-TCF. 

2,4,6-TCF PCF 

Conc.* 

SPE 

(mg/L) 

Recup. SPE 

(%) 

Conc. 

ELL 

(mg/L) 

Recup. 

ELL 

(%) 

Conc. 

SPE 

(mg/L) 

Recup. 

(%) 

Conc. 

ELL 

(mg/L) 

Recup. 

ELL 

(%) 

82,45 164,90 52,4 104,8 8,45 42,23 16,4 77,0 

32,47 64,94 47,5 95,1 5,54 27,68 12,8 64,0 

35,94 71,88 48,7 97,4 4,82 24,12 8,3 41,5 

62,82 125,64 46,5 93,0 6,29 31,47 11,4 57,0 

10,51 21,02 38,2 76,4 0,60 2,99 9,2 46,0 

Média 89,68 46,6 93,3 Média 25,70 11,42 57,1 

DP 56,11  10,46 DP 14,39  14,23 

 
Fonte: AUTOR. 
* concentrações calculadas a partir das curvas de calibração.  

 
 

 Determinação dos organoclorados por GC/FID 

Sabe-se que a cromatografia gasosa com detecção por ionização em 

chama (GC/FID) não é uma técnica muito comum para determinação de 

micropoluentes. No entanto, foi possível desenvolver uma metodologia de 

determinação para organoclorados, sendo obtidas condições ideais de temperatura 

e fluxo para separação dos organoclorados, além de curvas analíticas dos mesmos, 

possibilitando a quantificação. São apresentadas na Tabela 16 e no anexo B as 

curvas analíticas obtidas para organoclorados por GC/FID pelo método do padrão 

externo.  

 

Tabela 16 - Valores dos coeficientes de correlação e das equações da reta para 

organoclorados por GC/FID. 

Organoclorados Método Linearidade R Eq. da reta 

PCF curvaBTP.met 50-400 0,989 Y= 157,4x - 2786,2 

2,4,6-TCF curvaBTP.met 20-400 0,996 Y=132,5x + 5833,8 
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Como apresentado na Tabela 16, foram obtidos valores de R acima de 

0,90, os quais podem ser considerados aceitáveis de acordo com a resolução do 

INMETRO. As Figuras 29 e 30 mostram cromatogramas obtidos de uma solução 

padrão dos compostos 2,4,6-TCF e PCF injetada nas condições da Tabela 8. 

 

Figura 29 - Cromatograma da solução de 2,4,6 - TCF e PCF (400 mg/L) nas 

condições analíticas do método Fenoltp.met (Tabela 8). 

 

Fonte: AUTOR. 

 

Figura 30 - Cromatograma da Solução de 2,4,6 - TCF e PCF (600 mg/L), nas 

condições analíticas do método Curvabtp.meth (Tabela 8). 

 

Fonte: AUTOR. 
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Nos cromatogramas das Figuras 29 e 30, os respectivos tempos de 

retenção dos padrões 2,4,6-TCF e PCF são 4,99 min e 8,19 min para o método (a); 

e 12,12 min e 15,74 min para o método (b). Os picos apresentados forneceram uma 

pequena área para a elevada concentração do padrão, mostrando a baixa 

sensibilidade do detector FID para halogenados. De acordo com o número de cloros 

na molécula, o pico fica ainda menor, apesar disto foi possível elaborar um método 

analítico adequado para os compostos em estudo.  

Para determinações dos organoclorados em amostras reais, foram 

realizadas coletas da amostra da ETE EPC nos dias 11 e 25 de março de 2009 e 

empregadas as duas técnicas de extrações a SPE e ELL. Após as injeções no 

GC/FID e dopagem das amostras com os organoclorados, não foi detectado 

qualquer um dos compostos avaliados.  

 

5.2 Desenvolvimento de metodologia para determinação dos outros 

micropoluentes emergentes investigados em matrizes ambientais 

complexas 

 

O desenvolvimento do método analítico foi voltado a permitir a 

determinação simultânea de fármacos e desreguladores endócrinos em uma única 

análise cromatográfica. Para isso, inicialmente foi estudada a melhor derivatização 

para que todos os compostos pudessem ser identificados por cromatografia gasosa.  

Inicialmente, os estudos de derivatização foram realizados com os 

hormônios β-estradiol 17-acetato e 17-etinilestradiol para determinação por 

GC/FID, e avaliados meios reacionais como o metanol e acetato de etila com o 

derivatizante n-terc-Butildimetilsilil n-metilfluoracetamida (MTBSFA).  

No entanto, após a injeção no GC/FID, observou-se que os picos sempre 

ficavam coeluídos e apresentaram baixa sensibilidade no detector FID para os 

hormônios. Portanto, como os resultados apresentados para hormônios no GC/FID 

não foram satisfatórios, as análises qualitativas e quantitativas foram realizadas por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS).  

No estudo de derivatização do sulfametoxazol, composto classificado 

como antibiótico, não foram obtidos resultados satisfatórios. Tal fato se deu pela 
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termoestabilidade desse composto, sendo sua determinação somente possível por 

cromatografia líquida. De acordo com Schummer et al. (2009), a derivatização é um 

processo químico para modificar os compostos a fim de gerar novos produtos com 

melhor propriedades cromatográficas, capazes de serem determinados em 

cromatografia gasosa. Várias razões podem necessitar de uma etapa de 

derivatização, ou seja, melhorar a estabilidade térmica de alguns compostos, 

basicamente compostos contendo grupos funcionais polares, amenizando a 

volatilidade da molécula. No entanto, devido aos resultados insatisfatórios obtidos na 

derivatização do sulfametoxazol, decidiu-se não mais avaliar a presença deste 

micropoluente nas amostras. 

Na derivatização dos demais micropoluentes, se observou que o melhor 

derivatizante para os hormônios estrona, 17β-estradiol, β-estradiol 17-acetato e 17α-

etinilestradiol foi o BTFSA. Já para os fármacos dipirona e diclofenaco, e outros 

micropoluentes antropogênicos cafeína, DEHP e colesterol, observou-se que o 

melhor derivatizante foi o MTBSFA. No entanto, decidiu-se utilizar somente o 

derivatizante MTBSFA para a análise qualitativa e quantitativa na preparação da 

solução multielementar, sendo também observado resultados satisfatórios de 

derivatização para hormônios.  

O estudo sobre o melhor processo de derivatização revelou que a não 

adição de meio reacional e adição de 50µL de derivatizante em banho-maria por 3 

horas a 75ºC foi capaz de gerar produtos com melhores propriedades 

cromatográficas para todos os micropoluentes emergentes estudados.  

Estudos realizados por Shummer et al. (2009) com os dois derivatizantes 

BTFSA e MTBSFA, revelaram que o MTBSFA forneceu uma melhor resposta 

analitica, principalmente quando a escolha do reagente derivatizante não era 

imposta pela estrutura dos compostos.  

Após a derivatização, foi estudada a separação cromatográfica dos 

micropoluentes, de forma que os compostos estivessem em uma única rampa de 

temperatura, alcançando as condições ideais descritas nas Tabelas 9 e 10, 

conforme pode ser observado nas Figuras 31 e 32, respectivamente. 
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Figura 31 - Cromatograma dos micropoluentes estudados (400 mg/L), derivatizados 

com MTBSFA, nas Condições da Tabela 9. 

 

Fonte: AUTOR. 
 

Figura 32 - Cromatograma dos micropoluentes estudados (50 mg/L), nos métodos 

descritos na Tabela 10, Farmhorm5b.meth (a) e Micropoluen.meth (b). 

 

Fonte: AUTOR. 
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É possível observar (Figuras 31 e 32) que os métodos empregados foram 

capazes de separar os picos de cada micropoluente em uma única rampa de 

temperatura. Nos experimentos realizados por Ghiselle (2006) para condições 

semelhantes de temperatura do equipamento e derivatização de compostos, foram 

obtidos resultados satisfatórios para determinação de 22 micropoluentes, incluindo 

hormônios e fármacos.  

Após a etapa de separação cromatográfica dos micropoluentes 

estudados, foram avaliadas as condições de validação do método por GC/MS, as 

quais são descritas posteriormente.  

 

5.2.1  Validação do método 

 Seletividade 

A seletividade do método cromatográfico empregado também foi 

verificada injetando-se os brancos, que eram obtidos através da derivatização do 

solvente (metanol) sem a presença do analito, onde era observado se havia ou não 

picos na região do tempo de retenção dos compostos de interesse. A pureza dos 

picos cromatográficos obtidos para os compostos identificados nas amostras 

também foi avaliada através da comparação dos respectivos espectros de massas 

com os obtidos para os padrões. Observou-se que a similaridade dos compostos 

identificados nas amostras sempre esteve acima de 70%. 

 Linearidade 

A faixa linear de cada analito foi determinada a partir de um conjunto de 

medições experimentais, usando o método matemático da regressão linear, 

obtendo-se o coeficiente de correlação (R). Os valores das faixas de trabalho para 

os micropoluentes variaram de 0,1 a 250 μg/mL. A Tabela 17 apresenta os valores 

dos coeficientes de correlação e das equações de regressão linear de cada 

micropoluente para cada método empregado. 

 

 

 

 



Tese de Doutorado                                                         Resultados e Discussão                113 

 

 

 

Tabela 17 - Valores dos coeficientes de correlação e das equações da reta dos 

micropoluentes por GC/MS. 

Micropoluente Método Linearidade R Eq. da reta 

Cafeína 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

10-250 

2-100 

0,1-50 

0,99 

0,99 

0,99 

Y= 13365x – 454157 

Y= 5.10
6
x- 3.10

7 

Y=4.10
7
x – 1.10

8
 

Dipirona 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

20-250 

 

0,1-50 

0,99 

 

0,99 

Y=954,68x + 62920 

 

Y= 3.10
6
x – 4.10

6
 

Diclofenaco 

 

 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

20-250 

5-100 

0,1-50 

0,99 

0,98 

0,97 

Y= 5192,92x -1,67 

Y= 6.10
6
x - 4.10

7 

Y= 1.10
7
x – 3.10

7 

DEHP 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

2-50 

2-50 

0,1-50 

0,99 

0,98 

0,99 

Y= 3355,8x - 4275 

Y= 4.10
6
x – 1.10

8 

Y=6.10
7
x – 3.10

7
 

E1 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

1-15* 

5-200 

0,1-20 

0,99 

0,99 

0,99 

Y=35563,1x - 46768,9 

Y=1.10
6
x - 6.10

6
 

Y=5.10
6
x – 5.10

6
 

E2 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

1-15* 

5-200 

0,1-100 

0,99 

0,98 

0,99 

Y= -53413,8+ 43221,8x 

Y=2.10
6
x – 2.10

7
 

Y= 6.10
6
x - 1.10

7
 

EA2 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

1-15* 

10-200 

0,1-100 

0,99 

0,98 

0,99 

Y=21414,9x - 40256,3 

Y=1.10
6
x – 2.10

7
 

Y= 8.10
6
x - 2.10

7
 

EE2 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

5-50 

1-100 

0,1-100 

0,99 

0,98 

0,98 

Y=7538,7x -30256,2 

Y= 45621x - 311626 

Y= 1.10
7
x – 1.10

7
 

Colesterol 

HormfarmMS.qgm 

Farmhorm5b.meth 

Micropoluen.meth 

5-250 

1-50 

0,1-100 

0,99 

0,98 

0,99 

Y= 44859x – 80489 

Y= 3.10
6
x – 3.10

7 

Y= 2.10
6
x – 5.10

6
 

 
*curva de concentrações menores; nd: não determinada; DEHP: bis-2-etil-hexil ftalato E1: estrona; 
E2: 17β-estradiol; EA2: 17-estradiol β-acetato; EE2: etinilestradiol. 
 
 

Dentro das faixas lineares descritas na Tabela 17, o método analítico 

empregando GC/MS atendeu às exigências do INMETRO em relação à linearidade, 

na maioria dos casos, pois o coeficiente de correlação (R) foi superior a 0,90. A 
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representação gráfica das curvas analíticas dos micropoluentes apresenta-se no 

anexo C. 

 Precisão  

A precisão instrumental foi determinada em condições de repetibilidade, 

isto é, os resultados foram obtidos utilizando-se o mesmo método para uma mesma 

amostra, no mesmo laboratório, com o mesmo equipamento e mesmo operador, e 

em um curto intervalo de tempo (determinação feita em um único dia), por meio da 

injeção automática em quintuplicata de uma solução-padrão para cada 

micropoluente. De acordo com os valores obtidos, o método empregado mostrou-se 

bastante preciso, tanto para os tempos de retenção obtidos como para as áreas 

integradas, respectivamente, com coeficientes de variação menores que 0,2% e 

10% mostrados no apêndice D e E. 

 Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

Dentre os métodos utilizados, o que apresentou resultados mais 

satisfatórios foi o baseado nos parâmetros da relação sinal/ruído (RIBANE et al., 

2004). Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) para cada micropoluente 

determinado pelo método relação sinal-ruído estão apresentados na Tabela 18. 

No método sinal-ruído, o sinal de amostras contendo o analito em 

concentrações muito baixas é comparado com o sinal de uma amostra “branco” 

(matriz isenta do analito de interesse), estabelecendo uma relação sinal-ruído de 

3:1, proporções geralmente aceitas como estimativa do limite de detecção. 
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Tabela 18- Faixa de trabalho, limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

dos micropoluentes determinados por GC/MS. 

Composto 
a
 

LD 
b
 

(µg/L) 

LQ 
b
 

(µg/L) 

LD 
c
 

(µg/mL) 

LQ 
c
 

(µg/mL) 

Cafeína 0,01 0,1 0,01 0,08 

Dipirona 2,2 6,7 1,68 5,60 

Diclofenaco  0,4 1,78 0,22 1,26 

DEHP 2,3 4,1 1,11 3,69 

E1 0,04 0,2 0,04 0,13 

E2 0,04 0,2 0,02 0,06 

EA2 0,08 0,3 0,06 0,20 

EE2 0,02 0,2 0,01 0,03 

Colesterol 0,6 1,4 0,28 0,94 

 
Fonte: AUTOR.

 a
 Empregando-se soluções-padrão dos compostos em metanol

 b 
GC/MS 2010 

plus; 
c
 GC/MS FOCUS/DSQ II. 

 

 Ensaios de recuperação 

A eficiência da extração em fase sólida foi avaliada por meio de teste de 

recuperação dos compostos estudados. Para o cálculo da porcentagem de 

recuperação em água milli-Q e amostra ambiental, foram preparadas duplicatas da 

amostra de efluente da ETE Nova Metrópole (julho de 2011) e em água milli-Q, e 

depois devidamente dopadas com 5, 20 e 100 µg/L dos micropoluentes 

selecionados.  

Neste experimento, a SPE foi feita seguida da eluição dos compostos em 

duas alíquotas de 2 mL de acetona e metanol, respectivamente, conforme descrito 

no item 4.3.3. Na Tabela 19 são apresentados os resultados obtidos para o teste de 

recuperação em função da adição de 20 µg/L dos micropoluentes. A recuperação 

dos compostos foi calculada a partir da equação 4.4. 
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Tabela 19 - Valores dos ensaios de recuperação de 20 µg/L dos micropoluentes em 

função da dopagem da amostra e da água Milli-Q. 

Analito 

Recup. Água milli-Q Recup. Amostra 

Conc. 

(µg/mL) 

Recup. 

(%) 

Conc. 

(µg/mL) 

Recup. 

(%) 

Cafeína 19,59 97,9 9,43 47,15 

Dipirona 2,79 14,0 1,47 7,34 

Diclofenaco 4,70 23,5 1,68 8,42 

DEHP 14,04 70,2 20,55 102,75 

E1 12,3 61,4 2,14 10,68 

E2 8,94 44,7 2,06 10,28 

EA2 3,84 19,2 3,06 15,30 

EE2 6,48 32,4 1,51 7,53 

Colesterol 4,26 21,3 10,07 50,34 

DEHP: bis-2-etil-hexil ftalato E1: estrona; E2: 17β-estradiol; EA2: 17-estradiol β-acetato;EE2: 
etinilestradiol. 

 

Considerando que em amostras ambientais espera-se encontrar os 

compostos em concentrações próximas das utilizadas para fazer o teste de 

recuperação, a eficiência da extração em fase sólida foi considerada baixa para a 

maioria dos compostos. No entanto, a recuperação com a água milli-Q foi quase o 

dobro de recuperação por não haver presença de interferentes (Tabela 19). Essa 

variação na eficiência de extração para os diferentes compostos se deve ao fato de 

se tratar de substâncias químicas muito diferentes e que sofrem interações distintas 

com o meio adsorvente. 

 

 

 

 



Tese de Doutorado                                                         Resultados e Discussão                117 

 

 

 

5.3 Avaliação da capacidade de remoção dos micropoluentes emergentes 

estudados em sistemas de tratamento de esgotos de baixo custo e 

avaliação da presença dos compostos em águas superficiais 

 

5.3.1 Avaliação qualitativa e quantitativa de micropoluentes emergentes em 

esgotos brutos 

 

Com ajuda da biblioteca do equipamento analítico, procurou-se 

estabelecer a relação entre os picos e a composição dos compostos identificados no 

cromatograma. Contudo, nem sempre foi possível ter certeza da fórmula estrutural 

dos compostos, uma vez que a recomendação é de 90 a 100% de similaridade. Em 

vários casos, houve similaridade alta, contudo sem chegar nesta faixa, 

impossibilitando a identificação exata do composto. Ademais, a maioria dos 

compostos identificados foi comparada com os padrões disponíveis, possibilitando 

sua confirmação.  

Nas análises das amostras de esgoto bruto das ETEs observou-se que as 

características dos compostos obtidos variaram de acordo com o tipo de esgoto. A 

Tabela 20 mostra a análise qualitativa de possíveis micropoluentes emergentes nas 

amostras brutas coletadas, a partir das bibliotecas (NIST05. LIB e NIST MS 2.0) e 

padrões disponíveis. 

De acordo com a Tabela 20 prevaleceu a presença de compostos 

farmacêuticos na amostra de esgoto bruto hospitalar da ETE HGWA, sendo que 

para a amostra da ETE SIDI que trata esgoto sanitário/industrial, os compostos 

identificados apresentaram características, tanto sanitárias quanto industriais. Tais 

características são devido à presença de esteroides, compostos farmacêuticos e 

cafeína que caracterizam esgotos sanitários e a identificação de diferentes tipos de 

ftalatos que caracterizam efluentes industriais, apesar de existir também a presença 

de ftalatos em esgotos domésticos, já que cada vez mais estão presentes em 

materiais e equipamentos (BAUER ;HERRMANN, 1998).  
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Tabela 20 - Análise qualitativa de possíveis micropoluentes emergentes nas 

amostras brutas coletadas, a partir das bibliotecas (NIST05. LIB e NIST MS 2.0) e 

padrões disponíveis. 

ETE Esgoto Principais compostos analisados 

EPC Sanitário Nd 

SIDI Sanitário/Industrial 

Tranilcipromina, ácido cítrico (citrato), cafeína; DIBP; 

Dietil ftalato; Diisoctil ftalato; Di (2-etil hexil) ftalato 

(DEHP); Aminoantipirina; diisononil ftalato (DINP); 17β-

estradiol; estradiol acetato; colesterol. 

HGWA Hospitalar 

Cafeína; ibuprofeno; DIBP; (4-bifenilil)-6-fenil 

benzoxazole (PBBO); captopril; Aminoantipirina, 

ampirona; diclofenaco de sódio; ibuprofeno; DEHP; 

coprostanol; 17β-estradiol; estradiol acetato; 3-etoxi-4-

ácido madélico, dipirona. 

Tabapuá Sanitário 
Cafeína, DEHP, etinilestradiol, colesterol; coprostanol; 

estigmastanol; estrona; dimetil ftalato; dibutil ftalato. 

Nova 

metrópole 
Sanitário 

Cafeína, DEHP; estrona; β-estradiol; estradiol acetato; 

colesterol; coprostanol. 

José Walter Sanitário 

Cafeína, DEHP; estrona; β-estradiol; colesterol; 

coprostanol; bisfenol A; benzofenona; etinilestradiol; 

estradiol acetato; dipirona. 

Itaperussu Sanitário 
Cafeína, DEHP; estrona; β-estradiol; etinilestradiol 

colesterol; coprostanol. 

Nd: não determinado 

 

Contudo, pode-se dizer que esgotos industriais possuem características 

distintas dos esgotos sanitários, e podem conter uma infinidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos de elevada toxicidade como os fenóis, metais pesados, 

pesticidas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, uma série de compostos 

organohalogenados como as bifenilas policloradas, surfactantes e plastificantes 

usados na fabricação de tintas, pigmentos e resinas como os ftalatos, 

policarbonatos, estirenos e alquilfenóis (GHISELLI, 2006).  

Para as demais ETEs que tratam exclusivamente esgoto sanitário, 

observou-se a presença de vários tipos de compostos, como hormônios, esteroides, 

fármacos e ftalatos. Somente alguns compostos obtiveram o percentual de 

similaridade confiável de 90 a 100%, como a cafeína, diisobutilftalato, 
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aminoantipirina ou ampirona, bis (2-etil hexil) ftalato (DEHP) e estradiol. A ampirona 

é um metabólito da aminopirina com propriedades analgésica e anti-inflamatória.  

Outros compostos também foram identificados na biblioteca do GC-MS, 

apesar da similaridade ter sido menor do que 90%, tais como: hormônios, ftalatos, 

colesterol, analgésicos (butorfanol), antibióticos (equinomicina), carbamazepina 

(utilizado no tratamento da epilepsia), tiadiazole-amine (usado para o tratamento de 

doenças neurodegenerativas), metabólitos de analgésicos e anti-inflamatórios, além 

de derivados de produtos de higiene pessoal e limpeza.  

Em termos de micropoluentes e da importância ambiental, foram 

selecionados 18 compostos identificados nas amostras de esgoto bruto das ETEs 

avaliadas. O percentual de aparecimento de possíveis ou mesmo prováveis 

compostos farmacêuticos e desreguladores endócrinos nas amostras de esgoto 

bruto das ETEs estão apresentados na Figura 33. 

 

Figura 33- Percentual de identificação de possíveis micropoluentes emergentes nas 

amostras brutas coletadas em ETEs da RMF. 
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De acordo com a Figura 33, os compostos que estiveram presentes em 

todas as amostras de esgoto bruto analisadas foram: cafeína, colesterol e 

coprostanol. O epicoprostanol, que também foi identificado nas amostras, e o 

coprostanol, são os esteróis mais citados em estudos de determinação da 

contaminação por esgotos, visto que não são naturais dos sedimentos marinhos e 

estão diretamente associados ao material fecal (MARTINS;GOMES et al., 2008). 

Também foram identificados esteróis nas amostras como estigmasterol e colestanol, 

sendo o último em menores proporções.  

Segundo Martins, Gomes et al. (2008), os compostos da classe dos 

esteróis e estanonas são os marcadores químicos mais utilizados em estudos sobre 

o aporte de esgotos, devido à especificidade com material fecal de origem humana. 

Já a presença de cafeína em todas as amostras é também preocupante, por ser 

uma substância solúvel em água e lentamente degradada. Tal composto algumas 

vezes é utilizado como marcador químico para avaliação do aporte de esgotos 

brutos ou tratados, que, dentre as metilxantinas existentes na natureza é a que mais 

prevalece na dieta humana, além de estar presente na maioria dos medicamentos 

analgésicos (AUGUSTO, 2006; SILVA ;AUGUSTO, 2006).  

O composto DEHP foi encontrado em 85% das amostras analisadas. 

Foram identificados vários tipos de ftalatos em todas as amostras das ETEs apesar 

de não serem compostos farmacêuticos ou hormônios. Os ftalatos são também 

preocupantes por serem desreguladores endócrinos e ainda possuírem 

características lipofílicas que tendem a acumular nos tecidos adiposos das espécies 

envolvidas numa determinada cadeia alimentar (GHISELLI ;JARDIM, 2007a) 

O estrogênio estrona estava presente em torno de 70% das amostras, 

seguida dos compostos estradiol, estradiol acetato e etinilestradiol. A presença de 

estradiol e estrona na maioria das amostras é reflexo dos mesmos serem 

estrogênios naturalmente e diariamente excretados na urina humana e, assim, 

descartados no esgoto doméstico. O 17α-etinilestradiol também esteve bastante 

presente nas amostras analisadas já que é um dos estrogênios sintéticos mais 

usados como contraceptivos orais (BILA ;DEZOTTI, 2007). 

Como mostrado na Figura 33 e na Tabela 21, o citrato (ácido cítrico) foi 

identificado em 30% nas amostras analisadas, sendo predominante na amostra de 

esgoto sanitário/industrial do SIDI. O citrato é um produto muito usado em alimentos, 
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cosméticos, farmacêuticos e indústrias de medicamentos, bem como na indústria de 

plástico.  

Outros compostos também foram encontrados na amostra de esgoto 

bruto de caráter hospitalar e sanitário, como fármacos e intermediários: 

benzoxazole, 1-etil benzimidazol, tranilcipromina ou 2-fenilciclopropilamina (PCPA; 

Parnate) aminopirina e aminoantipirina.  

O benzoxazole é um composto heterocíclico, e encontra uso em 

pesquisas como matéria-prima para a síntese de estruturas maiores, podendo ser 

encontrado dentro da estrutura química de fármacos (flunoxaprofen).  

O captopril, também encontrado no esgoto hospitalar, é um medicamento 

indicado para tratamento de hipertensão arterial. O composto Ibuprofeno também foi 

identificado, sendo o mesmo administrado em elevadas quantidades como anti-

inflamatório, se constituindo como a terceira droga mais utilizada no mundo.  

A presença de dipirona em duas ETEs, a que trata esgoto hospitalar e 

uma que trata esgoto sanitário, comprova a frequência elevada de uso desse 

composto em hospitais e uso doméstico. 

Compostos como analgésicos (butorfanol), antibióticos (equinomicina), 

antiepiléticos (carbamazepina), o tiadiazol-amina (usado para o tratamento de 

doenças neurodegenerativas), alguns metabólitos de analgésicos e anti-

inflamatórios, além de derivados de produtos de higiene pessoal e limpeza, também 

foram possivelmente encontrados na biblioteca do GC/MS, porém com similaridade 

abaixo de 70 %, nas amostras de esgoto hospitalar e sanitário. A Figura 34 mostra 

as concentrações médias encontradas no esgoto bruto para os micropoluentes 

estudados em cada ETE. 
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Figura 34 - Concentrações médias encontradas no esgoto bruto para os 

micropoluentes estudados em cada ETE 

 

CAF: cafeína; DIP: dipirona; DCF: diclofenaco; DEHP: dietil hexil ftalato; E1: estrona; E2:17β-
estradiol; EA2: 17-estradiol β-acetato; EE2: 17α-etinilestradiol; COL: colesterol. 
 

De acordo com a Figura 34, a cafeína encontrada no esgoto bruto das 

ETEs avaliadas variou de 7,26 a 65,08 µg/L. Comparando com estudos realizados 

por Verlicchi et al. (2010) partindo da compilação de dados sobre ETEs que tratam 

esgotos sanitários e hospitalares, os valores de concentração de cafeína obtidos no 

presente estudo encontram-se dentro da faixa de 0,1 a 1000 µg/L encontrada pelos 

referidos autores. 

Para o composto dipirona, foram encontrados no esgoto bruto valores 

médios de 2,8 e 8,9 µg/L, para as ETEs JW e HGWA, respectivamente. Estudos 

realizados por Ghiselli (2006) reportam uma concentração média de dipirona de 3,6 

µg/L no afluente de uma ETE do tipo lodos ativados que tratava esgoto sanitário. 

Observa-se que tal concentração é próxima da encontrada na ETE JW que também 

trata exclusivamente esgoto sanitário. A concentração elevada de dipirona na ETE 

HGWA é esperada, pois esta ETE trata exclusivamente esgoto hospitalar, no 
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entanto, também é um valor de concentração próximo ao encontrado em outros 

estudos com esgoto sanitário (VERLICCHIet al., 2010). 

O diclofenaco de sódio foi encontrado na ETE EPC na concentração de 

1,5µg/L e na ETE HGWA 5,6 µg/L, valores próximos a 3,0 e 0,9-4,11 µg/L 

encontrados em esgotos sanitários (HEBERER, 2002; CLARAet al., 2005).  

As concentrações do ftalato DEHP variaram de 5,1 a 24,5 µg/L e o 

colesterol variou de 1 a 11,3 µg/L. As concentrações do colesterol foram bem 

inferiores ao valor de  513 µg/L encontrado por (GHISELLI, 2006) e superiores a 3,7 

µg/L  reportado em (SAHARet al., 2011).  

As concentrações dos hormônios avaliados variaram de: 0,8 a 4,75 µg/L 

para a estrona; 0,32 a 7,40 µg/L para o 17β- estradiol; 0,40 a 13,69 µg/L para  β-

estradiol 17-acetato; e 2,68 a 5,23 µg/L para o 17 α-etinilestradiol.  

As médias de concentrações encontradas para estrogênios no afluente 

das ETEs foram bem superiores aos encontrados na maioria dos trabalhos 

(TERNESet al., 1999b; CARBALLAet al., 2004; VEGA-MORALESet al., 2010), no 

entanto, foram bem próximos aos encontrados por Ghiselle (2006) em estudo 

realizado no Brasil, na região de Campinas.  

As usuais maiores concentrações dos hormônios avaliados no presente 

estudo podem ser resultado tanto do menor uso de água nas atividades domésticas 

que dilui menos os compostos, quanto ao fato de as coletas terem sido realizadas na 

maior parte, no período seco, não sofrendo tanto a interferência das águas de 

infiltração na rede coletora. 

 

5.3.2  Avaliação da Remoção de Micropoluentes Emergentes em Sistemas de 

Lodos Ativados 

 

A maioria dos estudos relatados para remoção de micropoluentes 

emergentes refere-se ao sistema de tratamento aer bio conhecido como „lodos 

ativados‟, de grande utilização no tratamento de esgoto sanitário nos países 

desenvolvidos (LEITEet al., 2010). Tal fato foi recentemente comprovado em um 

estudo de revisão recente sobre a remoção de compostos farmacêuticos e produtos 

de cuidados pessoais em ETEs (MIÈGE;CHOUBERT et al., 2009).  
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Sistemas de lodos ativados representam ainda a principal tecnologia de 

tratamento utilizada em países desenvolvidos, principalmente quando a vazão 

afluente é elevada e são exigidas elevadas eficiências de remoção dos constituintes. 

No lodo biológico formado no tanque de aeração existe um grande número de 

espécies bacterianas, além de fungos, protozoários e outros microrganismos, que 

podem favorecer a redução de um grande número de compostos (FREIREet al., 

2000).  

No presente estudo, foram identificados e quantificados alguns 

micropoluentes emergentes no esgoto afluente e afluente à ETE Itaperussu (Figura 

35), projetada na modalidade de aeração prolongada.  

 

Figura 35 - Concentração afluente e concentração efluente dos micropoluentes 

estudados na ETE do tipo lodos ativados. 

 

CAF: cafeína; DIP: dipirona; DCF: diclofenaco; DEHP: dietil hexil ftalato; E1:estrona; E2:17β-estradiol; 
EA2: 17-estradiol β-acetato; EE2: 17α-etinilestradiol; COL: colesterol. 
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no esgoto efluente. Como principal mecanismo de remoção de estrogênios em 

sistemas de lodos ativados pode-se relacionar a adsorção no lodo ativo presente no 

tanque de aeração e depois removido nos decantadores secundários (MELOet al., 

2009).  

Tal fato se dá principalmente pela elevada lipofilicidade e baixa 

volatilidade de estrogênios. Os processos de sorção dos compostos são 

predominantes a partir do valor do logaritmo do coeficiente de partição octanol/água 

(log Kow) igual a 3 (GOMES;AVCIOGLU et al., 2004). Como os valores de log Kow 

para a estrona, 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol são, respectivamente, 3,43, 3,94, e 

4,15, pode-se concluir que tais compostos têm preferência pela fase sólida.   

Outro fator de remoção dos estrogênios pelo processo de lodos ativados 

que não pode ser esquecida é  a biodegradação. Körner et al. (2000) investigaram a 

remoção da atividade estrogênica do efluente doméstico em uma ETE na Alemanha, 

e verificaram que 90% da atividade estrogênica era removida, e somente 2,8% da 

atividade estrogênica foi encontrada no lodo biológico. Como conclusão, foi relatada 

que a maior parte das substâncias estrogênicas do esgoto doméstico foi de fato 

biodegradada e não ficaram adsorvidas nas partículas sólidas ou no lodo biológico.  

Em estudos realizados com 14 ETEs localizadas em áreas urbanas e 

rurais da França, foram constatadas que as taxas médias de remoção ligadas aos 

estrogênios na fase dissolvida estavam acima de 90%, mostrando a elevada 

capacidade de biodegradação desses compostos em sistemas biológicos (GABET-

GIRAUD;MIÈGE et al., 2010). 

Estudos realizados por Vega-Morales et al. (2010) em uma ETE de lodos 

ativados em Las Palmas de Gran Canarias na Espanha, revelou remoções de 25,2% 

para o E1, 78,5% para o E2 e 100% para o EE2. Portanto, a ETE Itaperussu 

apresentou melhores eficiências de remoção para os compostos E1 e E2, e 

eficiência igual de 100% para o EE2. 

No Brasil, Ternes et al. (1999b) realizaram o monitoramento de 

estrogênios naturais e do contraceptivo sintético, 17α-etinilestradiol, na ETE da 

Penha/RJ, do tipo lodos ativados. No esgoto doméstico, os estrogênios 17β-estradiol 

e estrona foram detectados em concentrações de 0,021 e 0,04 μg/L, 

respectivamente. As taxas de remoção observadas para os compostos estrona (E1), 
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17β-estradiol (E2) e 17α-etinilestradiol (EE2) foram 83%, 99,9% e 78%, 

respectivamente.  

A Figura 35 ainda releva que metade dos compostos identificados no 

afluente foi removida totalmente na ETE Itaperussu, sendo a cafeína, DEHP e 

colesterol, removidos parcialmente. Os valores de remoção encontrados foram 

65,7% para cafeína, 53,7% para o DEHP e 43% para o colesterol. Dargnat et al. 

(2009) encontraram uma eficiência máxima de remoção de 78% para o DEHP, em 

um sistema de tratamento de esgotos urbanos às margens do rio Marne, na França, 

constituído de decantação primária, tanque de aeração e nitrificação, com 

percentuais de remoção de 52,7, 12,3 e 13,1%, respectivamente. Neste estudo, 

evidenciou-se que a maior parte dos compostos ficava adsorvida no lodo. 

 

5.3.3  Avaliação da Remoção de Micropoluentes Emergentes em Lagoas de 

Estabilização 

 

 Atualmente, dentre as tecnologias de tratamento de esgotos disponíveis 

no Brasil, as lagoas de estabilização são as mais amplamente utilizadas, tendo em 

vista sua simplicidade, baixo custo de construção e operação e condições climáticas 

favoráveis, principalmente, em regiões com clima quente como a região Nordeste. 

No entanto, o número de estudos realizados, sobre a remoção de micropoluentes 

emergentes com esta tecnologia é escasso e incipiente  

Os sistemas de lagoas de estabilização avaliados foram: ETE SIDI 

(anaeróbia + facultativa + 3 maturação), ETE TB (facultativa + maturação), ETE JW 

(facultativa + 2 maturação), além da ETE NM (lagoa facultativa). São apresentados 

na Figura 36 (a) e (b), quatro ETEs com tratamento baseado em lagoas de 

estabilização e as concentrações médias afluentes e efluentes encontradas dos 

micropoluentes emergentes. 

Na Figura 36 (a) são mostrados os tipos de esgotos e a concentração 

afluente para cada micropoluente por tipo de esgoto e tipo de ETE. Na Figura 36 (b) 

são mostradas as conFigurações dos sistemas de lagoas de estabilização para cada 

ETE, além das concentrações efluentes encontradas. 
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Figura 36 - Concentrações afluentes (A) e efluentes (B) dos micropoluentes 

emergentes estudados nas ETEs do tipo lagoas de estabilização. 

 

 

La: lagoa anaeróbia; LF: lagoa facultativa; LM: lagoa de maturação; CAF: cafeína; DIP: dipirona; DCF: 
diclofenaco; DEHP: dietil hexil ftalato; E1:estrona; E2:17β-estradiol; EA2: 17-estradiol β-acetato; EE2: 
17α-etinilestradiol; COL: colesterol. 

 

Conforme a Figura 36 (A), as concentrações afluentes dos micropoluentes 

foram, em sua maioria, superiores a 5µg/L, em destaque a cafeína, com 

concentrações variando de 11,0 a 65,0 µg/L. As maiores concentrações dos 
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exclusivamente sanitário. A ETE SIDI, apesar de tratar esgoto sanitário e industrial, 

revelou baixas concentrações de micropoluentes no esgoto bruto. 

Por meio dos dados mostrados nas Figuras 36(A) e (B), pode-se perceber 

que a capacidade de remoção dos micropoluentes variou com o sistema de lagoas 

de estabilização empregado. Observa-se que o sistema com o maior número de 

lagoas apresentou melhor remoção de micropoluentes, pois nas amostras efluentes 

foram encontradas concentrações quatro vezes inferiores, se comparado ao sistema 

que operava com uma única lagoa facultativa. 

A remoção dos micropoluentes estudados em sistemas de lagoa de 

estabilização pode ser realizada por vários mecanismos como adsorção, 

biodegradação e fotodegradação. Um exemplo de composto que sofre 

fototransformação é o diclofenaco de sódio que na presença de radiação solar, é 

facilmente foto degradado. Entretanto, não foi possivel identificar a presença de 

diclofenaco nos afluentes analisados. Estudos realizados por Hijosa-Valsero, 

Matamoros et al. (2010) para três sistemas diferentes de lagoas de estabilização em 

pequenas comunidades, apresentaram uma eficiência moderada na remoção de 

diclofenaco, que variou de 65 % a 87%.  

Pode-se dizer que alguns dos micropoluentes estudados neste trabalho 

são altamente ou moderadamente hidrofílicos. Fármacos como a dipirona, 

diclofenaco e cafeína, por possuírem log Kow variando de 2,3 a 3, não se ligam de 

forma significativa no material particulado ou sedimentos das lagoas (HIJOSA-

VALSEROet al., 2010).  

Por outro lado, vários dos micropoluentes estudados são altamente 

lipofílicos, como os estrogênios (E1, E2, EA2, EE2) e o colesterol, associando-se ao 

material particulado e nos sedimentos das lagoas (MARTINSet al., 2008). 

Foram estudados por Hijosa-Valsero et al. (2010) três sistemas de 

tratamento híbrido em escala real (combinações de lagoas e Wetlands) onde foi 

avaliada a sua eficiência na remoção de PPCP do tipo cetoprofeno, naproxeno, 

ibuprofeno, ácido salicílico, diclofenaco, ácido clofíbrico, furosemida e cafeína em 

esgotos sanitários. Observou-se que tais sistemas naturais se mostraram bastante 

eficientes na remoção de PPCP. 
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5.3.4  Avaliação da Remoção de Micropoluentes Emergentes em Sistemas 

Compactos Anaeróbios/Aeróbios 

 

Uma opção de tratamento de esgotos também bastante utilizada no Brasil 

é o emprego combinado de reatores anaeróbio e aeróbio. Tais sistemas possuem 

inúmeras vantagens, como: menor consumo de energia, menor custo de operação, 

menor geração de lodo quando comparado ao clássico processo de lodos ativados 

e, por isso, são promissores nos países em desenvolvimento e de clima tropical 

(LEITEet al., 2010).  

O sistema avaliado na pesquisa é constituído por um reator UASB, 

seguido de um reator de lodos ativados, tecnologia pouco estudada na remoção de 

micropoluentes emergentes presentes em esgoto sanitário ou esgoto hospitalar. 

A Figura 37 traz dados de concentração de alguns micropoluentes 

emergentes em sistema combinado anaeróbio-aeróbio tratando esgoto hospitalar. 

 

Figura 37 - Concentração de alguns micropoluentes emergentes em sistema 

combinado anaeróbio-aeróbio tratando esgoto hospitalar. 
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A Figura 37 mostra os micropoluentes identificados no afluente e efluente 

do tratamento combinado anaeróbio-aeróbio. A identificação dos compostos 

farmacêuticos cafeína, dipirona e diclofenaco de sódio em esgoto hospitalar é 

esperada, muito embora sua concentração afluente e principalmente a remoção em 

sistemas compactos anaeróbios-aeróbios não seja conhecida.  

Foram obtidas remoções acima de 50% para os compostos cafeína, 

diclofenaco de sódio e colesterol, enquanto que eficiências de remoção de 100% 

foram obtidas para os compostos dipirona, estrona, 17β-estradiol, α-estradiol 17-

acetato. 

Verlicchi et al. (2010) reportam que os esgotos hospitalares podem variar 

de acordo com o tipo e a quantidade de medicamentos que são administrados no 

hospital. Dos analgésicos e anti-inflamatórios existentes, a dipirona e o diclofenaco 

de sódio estão entre os mais administrados em hospitais. Verlicchi et al. (2010) 

ainda realizaram um estudo de revisão das concentrações encontradas em esgotos 

hospitalares, para os principais medicamentos utilizados em hospitais, sendo 

reportadas concentrações de 0,1 a 100 µg/L para o DCF. As concentrações de DCF 

encontradas nos esgotos brutos e tratados na ETE HGWA se situam dentro da 

supracitada faixa de concentração. 

A identificação do esterol colesterol (0,76 µg/L) no efluente da ETE 

(Figura 37) pode ser devido ao fato de a maioria dos esteróis ser pouco solúvel em 

água, aliado ao fato de possuírem resistência à degradação anaeróbia (MARTINSet 

al., 2008). Apesar de existir um pós-tratamento aeróbio, o mesmo não foi suficiente 

para remover completamente tal composto.  

As dificuldades de remoção da cafeína, DCF, DEHP e colesterol, podem 

ser atribuídas ao baixo TDH ou idade de lodo inadequada, ou mesmo por sérias 

falhas operacionais verificadas na ETE, como problemas no sistema de aeração.  

Estudos realizados por Leite et al. (2010) em um sistema combinado de 

anaeróbio-aeróbio (UASB + filtro biológico percolador) mostraram que o sistema 

anaeróbio foi eficiente em remover alguns ácidos graxos (linoleico, oleico), mas teve 

baixa capacidade em remover tensoativos aniônicos, ácidos graxos, e alguns 

contaminantes, tais como bisfenol A e bezafibrato. O pós-tratamento aeróbio em 

filtro biológico percolador foi muito eficiente na remoção de vários compostos 

orgânicos, apesar de que foram obtidas baixas eficiências de remoção do ácido 
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láurico e ftalatos. Baixas remoções foram encontradas para o DEHP por Birkett e 

Lester (2003), com remoção de apenas 20% em sistemas de aeração. 

 

5.3.5  Avaliação Geral da Capacidade dos Sistemas Estudados em Remover 

Micropoluentes Emergentes 

 

Neste item serão discutidos e avaliados os sistemas de tratamento 

empregados, de acordo com a remoção dos micropoluentes emergentes estudados. 

A princípio, serão mostradas as análises quantitativas (Figura 38) realizadas 

somente para os padrões disponíveis: cafeína, diclofenaco de sódio, dipirona, 

DEHP, estrona, 17β-estradiol, β-estradiol 17-acetato, 17α-etinilestradiol e colesterol.  

 

Figura 38 – Concentração média efluente das ETEs avaliadas. 

 

CAF: cafeína; DIP: dipirona; DCF: diclofenaco; DEHP: dietil hexil ftalato; E1:estrona; E2:17β-estradiol; 
EA2: 17-estradiol β-acetato; EE2: 17α-etinilestradiol; COL: colesterol. 
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De acordo com a Figura 38, as concentrações dos micropoluentes 

emergentes estudados no efluente final das ETEs variaram de 200 a 14000 ng/L, as 

quais estão de acordo com vários trabalhos recentes para diferentes tecnologias de 

tratamento de esgotos, conforme Tabela 5 (TERNESet al., 1999b; CLARAet al., 

2005; GHISELLI, 2006). 

Dos nove micropoluentes emergentes estudados, sete foram encontrados 

no esgoto bruto afluente à estação de pré-condicionamento (EPC) (Figura 38). 

O ftalato DEHP esteve presente em todas as amostras de efluente final 

em concentrações entre 0,5 a 5,21 µg/L, dentro da faixa citada pelo autor. De acordo 

com Sánchez-Avila et al. (2009), alquilfenóis e ftalatos, seguidos por 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são os principais compostos detectados no 

esgoto, na faixa de 0,01 e 698  µg/L.  

As concentrações médias de cafeína nos esgotos tratados analisados 

variaram de 2,72 a 12,97 µg/L. Hijosa-Valsero et al. (2010) relatam concentrações 

de cafeína da ordem de 2,20 µg/L no efluente de sistema de lagoas de estabilização. 

Tal valor foi próximo do encontrado (2,72 µg/L) no efluente final da ETE SIDI, 

consistindo de cinco lagoas em série. 

As concentrações médias para os fármacos dipirona, diclofenaco de sódio 

e 17-etinilestradiol variaram de 300 a 1380 ng/L, que se considera uma 

concentração elevada para efluentes que serão lançados em corpos receptores com 

baixa capacidade de diluição. De acordo com a Agência Européia de Medicamentos 

(EMEA) recomenda-se em águas superficiais uma concentração máxima de 100 

ng/L para todos os tipos de produtos farmacêuticos (TERNES e JOSS, 2006). 

O diclofenaco de sódio foi encontrado nos esgotos sanitários brutos da 

EPC e esgoto hospitalar bruto da ETE HGWA em concentrações médias de 1500 e 

1900 ng/L, repectivamente, estando dentro da faixa de concentração reportada em 

outros trabalhos (HEBERER, 2002; CLARAet al., 2005; LINDQVISTet al., 2005; 

JELICet al., 2011). 

Para os hormônios analisados, foram obtidas concentrações na faixa de 

0,6 a 13,69 µg/L, sendo as maiores concentrações observadas para o estradiol 

acetato. Na ETE NM foram encontrados no efluente tratado três (estrona, 17β-

estradiol e β-estradiol 17-acetato) dos quatro hormônios avaliados, com valores 
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médios de 4,35; 3,42 e 13,69 µg/L, respectivamente. O hormônio sintético 17-

etinilestradiol foi somente encontrado nas ETEs Tabapuá e EPC, com valores 

médios de 1,0 e 1,2 µg/L, respectivamente (Figura 38).  

As concentrações de colesterol encontradas nos efluentes das ETEs 

variaram de 0,2 e 5 µg/L (Figura 38).  

A Figura 39 mostra a remoção média dos micropoluentes emergentes 

estudados para cada ETE e esgotos avaliados. 

 

Figura 39– Remoção média dos micropoluentes nas ETEs estudadas. 

 

De acordo com a Figura 39, dentre as lagoas de estabilização analisadas, 

o sistema composto por lagoa anaeróbia seguida de facultativa e três lagoas de 

maturação tratando esgoto sanitário/industrial, obteve a melhor eficiência de 

remoção para os micropoluentes estudados, apresentando remoções acima de 70%.  

O tratamento com somente uma lagoa facultativa revelou as menores 

eficiências de remoção dos estrogênios, sendo 42,4% para estrona, 15,4% para o 

17β-estradiol e 29,3% β-estradiol 17-acetato. Pode-se relacionar a baixa eficiência 

de remoção dos estrogênios à conFiguração do sistema.  
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Assim, para o tratamento baseado em uma lagoa facultativa seguida de 

duas de maturação, foram obtidas remoções um pouco superiores, de 55,5 % para a 

estrona e 42,4% para o 17α-etinilestradiol. Finalmente para a ETE José Walter, 

projetada também com uma lagoa facultativa seguida de duas lagoas de maturação, 

as remoções obtidas para os compostos estrona, 17β-estradiol e β-estradiol 17-

acetato foram, respectivamente, 100%, 45,9 % e 17%. 

Segundo GABET-GIRAUD et al., (2010) os tratamentos biológicos são 

eficientes para remover os estrogênios a partir da fase dissolvida, com taxa de 

remoção próxima a 90%. No entanto, o papel do tempo de detenção hidráulica 

(TDH) é confirmado sobre a eficiência de remoção.  

O sistema de lodos ativados se mostrou bastante eficiente na remoção 

dos micropoluentes emergentes, com remoções acima de 50% para a grande 

maioria dos compostos e com 100% de remoção para os estrogênios estrona, 17β-

estradiol e 17α-etinilestradiol.  

As remoções obtidas para a cafeína foi de 62 a 92,6% (Figura 39), sendo 

os melhores resultados de remoção de cafeína verificados no sistema do tipo lagoa 

facultativa, seguida de duas de maturação. Hijosa-Valsero, Matamoros et al. (2010) 

obtiveram remoções acima de 80% para três sistemas diferentes de lagoas de 

estabilização em pequenas comunidades, portanto valor próximo ao encontrado no 

presente estudo. O tratamento combinado aeróbio-anaeróbio do ETE HGWA foi o 

que forneceu as menores taxas de remoção da cafeína, da ordem de 62,7%. 

A remoção do diclofenaco somente pode ser observada no tratamento 

combinado aeróbio-anaeróbio, com valores médios de 66,1%. A recalcitrância deste 

composto pode ser também atribuída à presença de cloro em sua estrutura, que 

dificulta a biodegradação (KIMURA;HARA et al., 2005).  

 

5.3.6 Determinação da Presença de Micropoluentes Emergentes em Águas 

Superficiais 

 

As coletas de águas superficiais avaliadas neste item referem-se aos 

corpos receptores de efluente sanitário/industrial e efluente hospitalar. A importância 

da identificação e quantificação destes poluentes em corpos receptores é 
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fundamental pela possibilidade dos corpos receptores serem interligados aos 

mananciais de abastecimento, além, dos rios no Ceará possuírem baixas vazões no 

período de seca, que dificulta a diluição e degradação destes poluentes, podendo 

gerar problemas de saúde pública, assim como efeitos adversos em organismos 

aquáticos presentes no corpo receptor.  

Os principais micropoluentes emergentes identificados nas amostras de 

águas superficiais receptoras dos efluentes das ETEs SIDI e HGWA são 

apresentados na Tabela 21. 

 
Tabela 21- Análise qualitativa de possíveis micropoluentes emergentes nas 

amostras coletadas, a partir das bibliotecas (NIST05. LIB e NIST MS 2.0) e padrões 

disponíveis. 

Corpo Receptor Montante Esgoto tratado na ETE Jusante 

 

Riacho Paupina 

(receptor do 

efluente da  

ETE HGWA) 

PBBO; Isobutil octil 

ftalato; DEHP; DIBP, 

cafeína. 

Cafeína; ácido cítrico; 

piperidina; oxindol; 

cinoxato; colesterol; 

coprostanol; DEP; 

diclofenaco; DBP; 

amidrine; antipirina; 

furazabol; DEHP; 

 

Ácido esteárico; 

Coprostanol; MEHP; 

Cafeína; DIBP; Dietil ftalato; 

Dinonil ftalato; Dibutil ftalato 

(DBP) 

 

Rio 

Maranguapinho 

(receptor do 

efluente da  

ETE SIDI) 

Ácido málico; MEHP; 

Cafeína; DIBP; 

Dipropil ftalato; 

Murolan-3,9(11)-

diene-10-peroxy; 

Ibuprofeno; 

Di-n pentil ftalato 

 

Ibuprofeno; ácido 

cítrico; cafeína; 

benzoxazole; DEHP; 

MEHP; DINP; DIBP; 

estradiol; estradiol 

acetato; colesterol; 

coprostanol; Dipropil 

ftalato; Etil pentadecil 

ftalato; Iso butil octil 

ftalato. 

 

12 hidroxi 5-alpha-pregnane 

(Metabolite da 

progesterona); MEHP; 

Cafeína; DIBP; Dipropil 

ftalato; Etil pentadecil 

ftalato; Iso butil octil 

ftalato;DINP; Hexil propil 

ftalato; n-Butil ftalato; Di-n 

pentil ftalato; coprostanol, 

colesterol. 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 21, foram 

detectados nos corpos d‟água avaliados, principalmente, os compostos cafeína, 

colesterol, coprostanol e diferentes tipos de ftalatos a jusante do lançamento, 

compostos estes, também presentes no efluente das ETEs. 

A presença de ftalatos nas amostras a montante e jusante do riacho 

Paupina, corpo receptor da ETE HGWA, não pode ser relacionada diretamente com 

a contribuição do efluente da ETE no corpo receptor, pois este recebe também 

outras contribuições de esgotos desconhecidas, além da grande quantidade de 

resíduos sólidos existentes no entorno das margens do riacho, que aumenta sua 

poluição, justificando, assim, a alta concentração de sólidos totais suspensos 

encontrados.  

Na Tabela 21, a presença do dietil ftalato (DEP) e dibutil ftalato (DBP), no 

corpo receptor a jusante do HGWA, pode indicar que estes são ftalatos utilizados no 

polímero plastificado do revestimento de medicamentos ingeridos, incluindo 

suplementos da enzima pancreática. Após a ingestão, DEP e DBP são 

metabolizados para seus metabólitos e excretados na urina, o que justifica sua 

presença também no efluente hospitalar (SATHYANARAYANA, 2008). 

Nas amostras do rio Maranguapinho, a jusante do lançamento da ETE-

SIDI, foi identificada uma maior variedade de ftalatos, quando comparado com a 

amostra a montante do lançamento, devido ao caráter industrial do efluente lançado. 

Como são compostos exclusivamente sintéticos, sua presença é indicativa da 

industrialização de uma região.  

De acordo com Ferguson et al. (2011), os ftalatos são usados na 

fabricação de materiais poliméricos. Os ftalatos de alto peso molecular, como di (2-

etil) ftalato (DEHP), agem como plastificantes na produção de PVC, pisos e 

revestimentos de parede e são usados em materiais de construção, embalagens 

para alimentos, brinquedos, instrumental médico e filme plástico. Os ftalatos de 

baixo peso molecular, como o dietil ftalato (DEP) e o dibutil ftalato (DBP), podem ser 

usados em produtos de higiene pessoal, esmaltes, vernizes e alguns produtos 

farmacêuticos.  

Também, foram identificados metabólitos de hormônios e esteroides a 

jusante do lançamento da ETE SIDI, justificando o caráter sanitário do efluente. 
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Pesquisas realizadas em diferentes regiões do mundo revelam a presença desses 

micropoluentes e seus metabólitos em rios, que denota a contribuição de efluentes 

domésticos, cujo tratamento é ineficiente em removê-los (GIROTTOet al., 2007) 

Estudos publicados na literatura mostraram que os desreguladores 

endócrinos podem aumentar a incidência de câncer de testículo, ovário e de mama, 

bem como reduzir o número de espermatozóides e a fertilidade, além de promover a 

feminização de peixes (MANIEROet al., 2008). De acordo com Casas et al.(2011), 

vários estudos em seres humanos relataram associações adversas e efeitos 

significativos entre a exposição a alguns ftalatos sobre a saúde reprodutiva. Por 

exemplo, a exposição gestacional a alguns ftalatos foi associada com efeitos 

reprodutivos em meninos recém-nascidos, tais como distância anogenital reduzida, 

com inconsistentes resultados sobre a idade gestacional e com um efeito potencial 

sobre o neurodesenvolvimento. 

A presença de interferentes endócrinos como os ftalatos e hormônios em 

corpos receptores de efluentes demonstra que é necessária uma avaliação dos 

processos de tratamento envolvidos, com respeito à eficiência de remoção dessas 

substâncias, assim como a persistência desses compostos nos corpos receptores.  

 

5.4 Avaliação do POA do tipo UV/H2O2 como opção de pós-tratamento e 

otimização por meio de planejamento experimental multivariado 

 

5.4.1  Ensaios preliminares com organoclorados 

 

Foram realizadas algumas análises físico-químicas com o objetivo de 

avaliar o comportamento do reator de fotocatálise homogênea do tipo UV/H2O2. Os 

valores de pH e concentração residual de peróxido, para diferentes tempos de 

irradiação, nos dois ensaios realizados em batelada, são mostrados na Tabela 22.  
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Tabela 22 - Valores da concentração residual de peróxido e de pH obtidos no reator 

de fotocatálise. 

Tempo de 

irradiação 

(min.) 

Ensaio 1 Ensaio 2 

pH 
% Peróxido 

residual 
pH 

% Peróxido 

residual 

0 7,3 ± 0,07 100 7,9 ± 0,00 100 

15 5,3 ± 0,09 93 7,2 ± 0,18 94 

30 4,9 ± 0,00 81 6,8 ± 0,15 81 

45 - - 4,9 ± 0,24 66 

60 7,3 ± 0,00 38 7,3 ± 0,20 36 

* Não foi realizada a coleta da amostra no tempo de irradiação de 45min.  

Os resultados das análises de peróxido residual mostrados na Tabela 22 

expressam que o peróxido foi rapidamente consumido no decorrer do processo, 

apresentando baixas concentrações após 60 minutos de irradiação. 

A avaliação do peróxido residual foi feita em função da presença do H2O2, 

que é o agente oxidante auxiliar. Contudo, deve-se garantir que o processo remova 

os compostos de interesse e não deixe subprodutos potencialmente perigosos. 

Segundo Tambosi (2008) a concentração de peróxido residual é um parâmetro 

crucial no processo de fotodegradação de contaminantes, visto que, uma vez 

consumido, a reação não prossegue, sendo necessária sua reposição. 

Nota-se que o pH diminui nos tempos de 15, 30 e 45 minutos, e retorna 

próximo à neutralidade com 60 minutos. A diminuição do pH é provavelmente devido 

ao caráter ácido do peróxido, que diminui o pH da amostra, que ainda possui 

peróxido residual acima de 60% em 45 minutos.  

No processo de oxidação com peróxido e irradiação, há um aumento do 

consumo de radicais hidroxilas e diminuição do potencial redox, que aumenta a 

quantidade de H+ no meio, dando o caráter ácido à solução. No final da reação, são 

produzidos água e oxigênio. Portanto, quando há uma menor concentração de 

peróxido residual, o pH fica próximo do inicial, justificando o aumento do pH entre as 

amostras coletadas em 45 e 60 minutos. A diminuição do pH no reator pode também 

ser devido à formação de subprodutos da oxidação que possuem caráter ácido, já 

que com 30 minutos ainda existe uma DQO considerável (Figura 41).  
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A remoção de poluentes em reatores operados em batelada baseia-se na 

condição de que quanto maior o tempo de contato da amostra com radiação UV 

melhor a eficiência do sistema. Contudo, tal eficiência também depende da 

concentração residual do peróxido. Kurniawan et al. (2006) afirmam que a radiação 

UV e H2O2 não são tão eficientes quando aplicados isoladamente, sendo necessária 

uma dosagem ótima tanto de radiação quanto da concentração de reagente. A 

Figura 40 mostra os valores de turbidez obtidos para os ensaios 1 (1% H2O2) e 2 

(0,5% H2O2) nos seus respectivos tempos de contato. 

 

Figura 40 - Valores de turbidez (NTU) nas concentrações de 1% m/v e 0,5% m/v de 

H2O2 em diferentes tempos de irradiação. 
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Observa-se que os valores de turbidez diminuem com o aumento do 

tempo de irradiação, chegando ao valor de 20 NTU em 60 min. A eficiência de 

remoção da turbidez foi de 84% para o ensaio 1 (1% H2O2 m/v) e de 76% para o 

ensaio 2 (0,5% H2O2 m/v), decorridos 60 minutos de irradiação, ou seja, foram 

obtidas maiores eficiências de remoção de turbidez para maiores concentrações de 

peróxido, principalmente nos tempos de 15, 30 e 45 minutos. 
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A rápida diminuição dos valores iniciais de turbidez nos dois ensaios 

realizados mostra que quanto maior o tempo de contato da amostra com a fonte de 

irradiação, melhor a eficiência do sistema. Ou seja, a matéria orgânica e demais 

compostos causadores de turbidez presentes na amostra são oxidados mais 

rapidamente, de acordo com o tempo de irradiação e a concentração de peróxido 

utilizada.  A fonte de irradiação utilizada de 105 W se mostrou bem eficiente para as 

duas concentrações de peróxidos testadas. Porém, são necessários outros ensaios 

com concentrações de peróxido inferiores e que sejam tão eficientes quanto às 

testadas, para obtenção de menores percentuais de peróxido residual.  

Os valores de DQO das amostras nos ensaios com 1% e 0,5% de H2O2 

são mostrados na Figura 41, assim como as concentrações de peróxido residual 

(%), nos vários tempos de irradiação. 

Observa-se na Figura 41 que DQO final obtida da amostra somente teve 

uma redução significativa a partir de 30 minutos de contato, mostrando que o 

peróxido residual caiu quase pela metade após 45 minutos de irradiação, devido ao 

consumo na oxidação da DQO. Já em 60 minutos de contato, a DQO reduziu 

drasticamente. A eficiência de remoção de DQO ficou em torno de 50% e 95% para 

os ensaios 1 e 2, respectivamente, mas ainda restando um percentual de peróxido 

residual que poderia ser utilizado caso houvesse um maior tempo de irradiação. Os 

menores valores de DQO obtidos foram no ensaio 2 (0,5% m/v).  

Recentemente, vários autores têm estudado a interferência do peróxido 

no teste da DQO. Sabe-se que muitas espécies inorgânicas como O2
2-, Fe2+, 

halogênios e SO2, que possuem caráter redutor, são capazes de reduzir o dicromato 

de potássio, interferindo positivamente no resultado da análise. A interferência de 

cloreto e nitrito pode ser prevenida. Contudo, métodos para corrigir a interferência de 

espécies inorgânicas como o Fe2+ e H2O2 não são mencionados no Standard 

Methods, e é também insuficientemente relatado na literatura (PEIXOTO;BRITO et 

al., 2008). 

O sistema utilizado com 0,5% (m/v) de H2O2 e irradiação com 60 minutos 

de contato foi o que se mostrou mais eficiente na degradação dos compostos, 

porém, ainda são necessários estudos posteriores para otimização da irradiação e 

concentração de peróxido, de forma a minimizar a sua concentração residual. 
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Figura 41 - Valores de DQO e concentração de peróxido residual nas condições de 

(a) 1% m/v e (b) 0,5% m/v de H2O2. 
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Foram realizadas varreduras de absorção na região UV-VIS para vários 

tempos de irradiação, para se acompanhar a degradação dos compostos 

organoclorados no reator de fotocatálise (Figura 42).  

 

(a) 

(b) 
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Figura 42 - Sequência de espectros UV-VIS da degradação dos organoclorados em 

reator fotoquímico na concentração a 1% m/v (a) e 0,5% m/v (b) de H2O2. 
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comprimentos de onda de 200 e 310 nm é resultado da absorção dos compostos 

investigados. Para o tempo de irradiação de 15 minutos, se verifica que a 

absorbância já se encontra atenuada. Apesar de não se observar banda dos 

compostos selecionados, percebe-se que existe um decréscimo acentuado na 
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intensidade do espectro do esgoto sintético dopado no tempo de contato de 60 

minutos, não tendo nenhuma absorção a partir de 240nm.  

Para quantificar a remoção dos compostos, foram realizadas injeções no 

sistema GC/FID com dois tipos de extrações: líquido-líquido (ELL) e a extração em 

fase sólida (SPE) nas condições cromatográficas descritas na Tabela 9. No entanto, 

de acordo com os resultados decidiu-se utilizar a SPE para extração dos compostos 

nas amostras. 

O acompanhamento da degradação dos compostos 2,4,6-TCF e PCF por 

cromatografia gasosa revelou concentrações de 0,7 e 0,4 mg/L, respectivamente, 

sendo que a eficiência do tratamento fotoquímico UV/0,5%H2O2 no tempo de 

radiação de apenas 15 minutos foi de 98,4% e 92,3%, respectivamente. Nos demais 

tempos de contato, estimou-se uma remoção de 100% dos organoclorados.  

Ensaios realizados por Ochuma et al. (2007), para remoção de 2,4,6-TCF 

em água em um reator de contato de fluxo descendente, utilizando-se as formas 

catalisadoras tipo TiO2/O2, UV/TiO2, UV/O2, UV, UV/TiO2/O2, mostraram que as 

combinações de irradiação UV e um reagente oxidante foram as que forneceram as 

maiores eficiências de remoção do 2,4,6-TCF, na ordem de 99% em 120 minutos de 

irradiação. 

 Otimização do processo oxidativo avançado (H2O2/UV) 

A seguir, são mostrados os estudos realizados através de planejamento 

fatorial multivariado aplicado no POA (H2O2/UV) na remoção dos demais 

micropoluentes. A degradação dos micropoluentes segundo otimização do POA 

(H2O2/UV) possibilitou a análise de uma série de fatores intervenientes com 

interação entre si, suprindo, desta forma, algumas das lacunas deixadas pela análise 

univariada. No Apêndice H são mostrados os resultados de remoção dos 

micropoluentes e da DQO da amostra sintética obtidos nos ensaios realizados no 

planejamento experimental. Através de analise estatística, pela combinação dos 

parâmetros (pH, H2O2 e tempo de contato) foi possível encontrar valores máximos 

de remoção dos micropoluentes e de DQO entre os níveis delimitados. 

Na  Tabela 23 mostra a combinação dos níveis ou valores de parâmetros 

que maximizam a remoção isolada de DQO e de cada micropoluente estudado. 



Tese de Doutorado                                                         Resultados e Discussão                144 

 

 

 

Tabela 23 - Valores dos parâmetros otimizados para máxima remoção isolada de 

DQO e micropoluentes no POA (H2O2/UV). 

Parâmetro de 

remoção 

H2O2 

(mg/L) 
pH 

Tempo de 

contato 

(min) 

Remoção 

(%) 
dp do PM 

DQO 1000 10 15 67,8 0,50 

Cafeína 200 3 60 94,5 0,24 

Diclofenaco 200 3 60 99,5 1,36 

Dipirona* - - - 100,0**  

DEHP 200 3 60 100,0 2,96 

E1 200 3 60 100,0 0,25 

E2 200 3 60 56.7 0,50 

EE2 200 3 60 91,7 0,73 

EA2 1000 3 60 100,0 0,24 

Colesterol 200 10 60 77,7 0,40 

 * A dipirona foi removida em todos os testes; **considerou somente o valor máximo obtido; ***desvio 
padrão do ponto médio. 
 

De acordo com a Tabela 23, a remoção de DQO apresentou o seu 

máximo de remoção (67,8%) no menor tempo estimado de 15 min e na maior 

concentração de H2O2 (1000 mg/L), além de preferir pH básico (10). 

 Para a maioria dos compostos analisados, a máxima remoção foi 

requerida no maior tempo estimado (60 min), na menor concentração testada de 

H2O2 (200 mg/L), e em pH ácido (3), valores apresentados na Tabela 24. Já para o 

colesterol, a máxima remoção foi em pH básico (10), na menor concentração de 

H2O2 (200mg/L) e 60 min de tempo de contato.  

De acordo com Dallago, Domenech et al. (2009), o pH pode afetar o 

mecanismo de degradação. Em pH baixo, as lacunas (H+) desempenham um papel 

predominante na oxidação e em pH neutro a alcalino os radicais hidroxila são as 

espécies oxidantes predominantes, pela facilidade na sua geração devido a maior 

presença de íons hidróxido disponíveis na superfície 

As grandes diferenças em termos de eficiência e condições operacionais 

verificadas para os compostos é possivelmente devido aos diferentes mecanismos 
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de remoção dos micropoluentes emergentes estudados, e os diferentes subprodutos 

formados, que podem ou não contribuir no processo de remoção. Para tanto, a 

composição exata do efluente original é difícil de se encontrar, assim como a 

identificação de todos os intermediários de reação (OLLER;MALATO et al., 2011)  

A dipirona foi o único composto que foi possível a total remoção em todos 

os ensaios realizados. De acordo com Ergün, Frattarelli et al. (2004) a dipirona é um 

composto químico que se afeta (mudanças em sua estrutura e atividades) com 

alterações de fatores físicos. Assim, como no tratamento realizado acontecem tanto 

reações de oxidação e incidência de radiação UV, a dipirona pode ter sido 

modificada.  

Estudos realizados por Goméz, Sirtori et al. (2008) confirmam que três 

metabólitos da dipirona sofreram uma espontânea e rápida fotodegradação para 

níveis de radiação entre 250 e 765 W. m-2. Após o desaparecimento total dos 

compostos iniciais, a presença de produtos tóxicos de fotodegradação persistentes 

foi identificada. 

Como ferramenta de análise, o diagrama de Pareto, usado principalmente 

para identificar e avaliar as não-conformidades, embora possa resumir todos os tipos 

de dados. As combinações dos parâmetros avaliados por meio das regiões 

ilustradas a níveis de efeito positivo e negativo na remoção de DQO pelo POA 

H2O2/UV são mostradas na Figura 43.  

 

Figura 43 - Diagrama de Pareto Padronizado para Remoção de DQO no POA. 
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Na Figura 43, são mostradas as relações entre os parâmetros: pH (C), 

H2O2 (A) e tempo de contato no reator (B), de acordo com influência que cada um 

pode exercer sobre a remoção de DQO dos micropoluentes. 

De acordo com a Figura 43, os parâmetros batelada/tempo de contato no 

reator (B) e adição de H2O2 (A) exerceram uma influência negativa sobre a remoção 

de DQO. Dentre os parâmetros analisados, o que exerceu maior influência ou efeito 

positivo na remoção de DQO foi o pH (C).  

 A combinação (BC) entre o tempo de batelada e pH não mostrou efeito 

positivo, ou seja, nenhuma influência na remoção de DQO. Já a combinação (AB) 

entre peróxido e tempo de contato no reator, exerceu um efeito negativo na remoção 

dos micropoluentes (Figura 43). Para a combinação (AC) entre adição de H2O2 e pH, 

observou-se o maior efeito positivo na remoção de DQO para os micropoluentes.  

Assim, de acordo com as afirmativas estabelecidas pela análise 

estatística do Diagrama de Pareto apresentado na Figura 43, pode-se constatar que 

o pH isolado, além da combinação pH e concentração de H2O2, influenciaram 

positivamente sobre a remoção de DQO dos micropoluentes.  

Segundo Tambosi (2008), a estabilidade do H2O2 varia em função do pH 

e da temperatura. Em altas temperaturas e em meio alcalino, há o favorecimento da 

sua decomposição. Já em excesso de peróxido de hidrogênio e com altas 

concentrações de •OH, acontecem reações competitivas que produzem um efeito 

inibitório para a degradação. Então, como a temperatura não estava sendo avaliada 

no momento, o pH e a concentração de H2O2 adicionados foram os que 

influenciaram na remoção de DQO no esgoto sintético contendo os micropoluentes 

estudados.  

Andreozzi, Caprio et al. (2003) estudaram a influência do pH e da 

concentração de H2O2 durante a fotodegradação dos fármacos amoxicilina 

(antibiótico) e paracetamol (analgésico e antipirético) por processo UV/H2O2 e foto-

fenton. Os pesquisadores obtiveram uma eficiente degradação da amoxicilina e 

paracetamol em uma ampla faixa de pH (2,5 a 9,0) para UV/H2O2, enquanto o 

processo foto-fenton dependeu do pH . 

A Figura 44 mostra o diagrama de Pareto para cada micropoluente 

estudado. Observa-se que os parâmetros exerceram comportamentos diferenciados 
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para a remoção de cada micropoluente estudado, ou seja, a remoção isolada do 

micropoluente pode ser de acordo com suas características específicas. 

Pode-se observar ainda que a remoção dos micropoluentes: cafeína, 

DEHP, estrona, diclofenaco de sódio, foi influenciada pelo  tempo de contato no 

reator (B), exercendo um efeito positivo. Para o β-estradiol 17-acetato, a remoção foi 

influenciada positivamente pela adição de H2O2 (A). O 17α-etinilestradiol não 

apresentou qualquer influência positiva dos parâmetros na sua remoção. Entretanto, 

para o composto colesterol, a remoção foi influenciada positivamente por todos os 

parâmetros analisados. 

Na Figura 44, a interação entre batelada e concentração de peróxido 

adicionado no reator exerceu efeito positivo para os micropoluentes βestradiol 17-

acetato, estrona, diclofenaco de sódio, DEHP e cafeína, ou seja, para a maioria dos 

micropoluentes estudados. 

A Tabela 24 traz uma estimativa das remoções dos micropoluentes 

emergentes estudados. A combinação dos níveis dos parâmetros otimizados 

apresentou valor ótimo para pH 3, peróxido de hidrogênio a ser adicionado de 485 

mg/L, e tempo de contato no reator de 56 min.  

 
Tabela 24 - Estimativa das remoções dos micropoluentes por meio da análise fatorial 

multivariada. 

Parâmetro Remoção (%) 

CAF 94,6 

COL 77,0 

DCL 99,8 

DQO 64,3 

E1 99,2 

E2 52,6 

EA2 79,8 

EE2 88,7 

DEHP 98,0 
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Figura 44 - Diagrama de Pareto padronizado para remoção dos micropoluentes no 

POA (H2O2/UV). 
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De acordo com a Tabela 25, a estimativa de remoção máxima de DQO e 

dos micropoluentes ficou acima de 50%. As menores eficiências de remoção foram 

obtidas com a estrona (52,6%), sendo que foram verificadas eficiências superiores a 

80% para a maioria dos compostos estudados.  

A Figura 45 ajuda a vizualisar melhor a remoção dos micropoluentes e da 

DQO, por meio da superfície de resposta e da combinação simultânea dos fatores 

experimentais em condições de pH neutro (a) e pH ácido (b). 

 

Figura 45 - Estimativa da surperfície resposta para remoção de micropoluentes no 

POA (H2O2/UV) a pH = 3 (a) e pH=6,5 (b). 

 

 

(a) 

(b) 
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Em essência, a metodologia que utiliza superfície resposta consiste em 

estimar coeficientes de regressão polinomial para a geração de um modelo empírico 

que aproxime uma relação (inicialmente desconhecida ou até mesmo conhecida, 

porém complexa) entre os fatores e as respostas de um processo. A técnica de 

superfície de resposta está se tornando popular e sendo usada em conjunto com 

técnicas de otimização. A primeira etapa desta metodologia consiste na modelagem, 

que é feita ajustando-se modelos polinomiais a resultados experimentais, obtidos por 

meio de planejamentos fatoriais com ou sem ampliação (SARAMAGOet al., 2008). 

De acordo com a Figura 45a, a remoção dos micropoluentes em pH= 6,5 

observada apresenta uma superfície resposta de remoção menor do que a em pH= 

3,0 ácido (Figura 45b). A coloração do amarelo ao vermelho, evidenciada na 

superfície resposta, indica as maiores remoções dentre os níveis de parâmetros 

estudados.  

Observando a Figura 45b, a superfície de coloração amarela escura é 

onde existe a maior remoção dos compostos. As concentrações de peróxido de 

hidrogênio que se mostram com melhores resultados de remoção são a partir de 

200mg/L e com tempos de radiação acima de 25 minutos em pH= 3.  

A oxidação química para a total mineralização é geralmente um processo 

de custo elevado, porque os intermediários formados durante a oxidação tendem a 

ser mais e mais resistentes à sua completa degradação química, e, além disso, 

todos eles consomem energia (ozônio, radiação, etc) e reagentes químicos 

(catalisadores e oxidantes) que aumentam o tempo de tratamento (OLLERet al., 

2011). 

Segundo os resultados apresentados, a melhor remoção ficou em 

condições ácidas (pH 3), sendo pouco interessante para a aplicação em tratamento 

de esgoto doméstico em escala real, no entanto, resultados acima de 70% de 

remoção dos micropoluentes, são observados com tempos de batelada acima de 20 

min e concentração abaixo de 600mg/L de peróxido de hidrogênio adicionados, com 

pH próximos a neutralidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Foram identificados e quantificados micropoluentes emergentes como 

fármacos e desregulares endócrinos em todas as amostras de esgotos 

brutos e tratados, assim como em águas superficiais receptoras de 

efluentes. 

 A metodologia desenvolvida por SPE foi capaz de pré-concentrar os 

micropoluentes em amostras complexas e determiná-los simultaneamente 

por GC-MS. 

 A ELL foi a melhor técnica de concentração dos compostos organoclorados 

PCF e 2,4,6-TCF. 

 Os protocolos analíticos empregados foram satisfatórios para validação do 

método por GC/MS. 

 O estudo revelou que os micropoluentes emergentes, o ftalato (DEHP) e o 

colesterol não eram removidos completamente nas ETEs avaliadas, no 

entanto a eficiência de remoção para a maioria dos compostos ficou acima 

de 50%. 

 Em se tratando da avaliação dos sistemas de lagoas de estabilização, nos 

sistemas constituídos de lagoa anaeróbia seguida de facultativa e de 

maturação, a remoção dos micropoluentes foi acima de 75%, indicando 

uma elevada eficiência de remoção de micropoluentes para sistemas com 

estas configurações. 

 Para o sistema constituído com uma única lagoa facultativa primária os 

valores de remoção dos micropoluentes estiveram abaixo de 75%, 

revelando um sistema com baixa eficiência de remoção para 

micropoluentes. 

 Como esperado, a remoção de micropoluentes emergentes em sistemas de 

lodos ativados foi elevada obtendo remoções acima de 50%.  

 Os micropoluentes emergentes cafeína, colesterol, DEHP e metabólitos de 

hormônios presentes nos efluentes das ETEs foram identificados nos 

corpos receptores estudados. 
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 O processo de oxidação avançado (POA) do tipo UV/H2O2 mostrou-se 

eficiente na remoção de micropoluentes emergentes, com remoções acima 

de 50% para todos os micropoluentes avaliados, podendo ser considerado 

como uma possível alternativa de pós-tratamento para sistemas de baixo 

custo de tratamento de esgotos. 

 O emprego de planejamento fatorial multivariado em processos de oxidação 

avançados (POA) do tipo UV/H2O2 mostrou ser uma técnica bastante 

promissora de otimização da remoção de micropoluentes emergentes, 

sendo os melhores resultados alcançados foram em pH ácido (pH 3), 

concentração de peróxido de hidrogênio acima de 400 mg/L e tempos de 

irradiação acima de 50min. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se que sejam realizados outros estudos, como: 

 Estudo de biodegradação anaeróbia e aeróbia de micropoluentes 

emergentes, além de estudos de degradação química, avaliando-se a 

formação de derivados e metabólitos. 

 Monitoramento mais frequente dos micropoluentes emergentes nas 

ETEs estudadas tanto no período seco quanto no chuvoso. 

 Avaliação da concentração e remoção de micropoluentes emergentes 

em outras ETEs. 

 Avaliação de outros processos de detecção de micropoluentes 

emergentes com LC/MS/MS. 

 Avaliação de outros processos de oxidação avançados quanto à 

remoção de micropoluentes emergentes. 
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APÊNDICE A - Local de coleta e campanhas realizadas na RMF. 

Local de coleta 
Tipo de 

tratamento 
Campanhas Amostras 

Total de 

coletas 

 2009 

EPC 
Pré-

condicionamento 

11/03/09; 

17/06:09; 

25/03/09; 

01/07/09; 

23/04/09; 

08/07/09 

 

 

Efluente após 

caixa de areia 

 

 

 

6 

HGWA UASB + cloração 

21/07/09; 

20/01/09 

28/07/09 

Esgoto bruto 

Efluente final 

 

4 

SIDI LA + LF + LM 

18/08/09; 

09/09/09 

10/11/09 

Esgoto bruto 

Efluente final 

 

3 

RIO 

MARANGUAPINHO 
Corpo receptor 

18/08/09; 

09/09/09 

10/11/09 

Montante 

Jusante 

 

3 

 2010 

CONJ.NOVA 

METROPOLE 
LF 19/05/10 

Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

TABAPUÁ LF + LM 

05/05/10; 

07/12/10; 

07/07/10 

Esgoto bruto 

Efluente final 
3 

SIDI LA + LF + LM 12/05/10 
Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

RIO 

MARANGUAPINHO 
Corpo receptor 12/05/10 

Montante 

Jusante 
1 

ITAPERUSU Lodos ativados 
09/06/10 

 

Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

LUCIANO 

CAVALCANTE 
UASB + cloração 17/08/10 

Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

HGWA UASB + cloração 25/06/10 
Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

JOSÉ WALTER LF + LM 09/04/10 
Esgoto bruto 

Efluente final 

 

1 

 

Continua. 



 

 

 

APÊNDICE A - Local de coleta e campanhas realizadas na RMF. 

 

Continuação. 

 2011 

TABAPUÁ LF+LM 04/01/11 
Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

ITAPERY UASB 10/01/11 
Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

ITAPERUSU Lodos ativados 10/01/11 
Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

CONJ. NOVA 

METRÓPOLE 
LF 14/07/11 

Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

JOSÉ WALTER  LF+LM 02/08/11 
Esgoto bruto 

Efluente final 
1 

 

 

 

  



 

 

 

 

APÊNDICE B - Curvas analíticas obtidas pelo GC/FID 17A empregadas para 

quantificação dos organoclorados estudados. 
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A 5833,88997 1321,03244

B 132,59243 6,5051

------------------------------------------------------------

R SD N P

------------------------------------------------------------

0,99641 2082,85221 5 2,58182E-4

------------------------------------------------------------
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APÊNDICE C - Curvas analíticas obtidas pelo GC/MS 2010 plus, empregadas 

para quantificação de micropoluentes emergentes estudados. 

0 1000 2000 3000 4000 5000
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Diclofenaco de sódio

Parameter Value Error

------------------------------------------------------------

A -1,66948E6 747499,54266

B 5192,92373 291,73838

------------------------------------------------------------

R SD N P

------------------------------------------------------------

0,99686 1,14375E6 4 0,00314

------------------------------------------------------------
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A -245654,10052 89542,94806

B 994,72461 34,94733

------------------------------------------------------------
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APÊNDICE C - Curvas analíticas obtidas pelo GC/MS 2010 plus, empregadas 

para quantificação de micropoluentes emergentes estudados. 
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------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------
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Linear Regression for Data1_D:

Y = A + B * X
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APÊNDICE C- Curvas analíticas obtidas pelo GC/MS FOCUS/DSQII, 

empregadas para quantificação de micropoluentes emergentes 

estudados. 
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Linear Regression for Data1_B:

Y = A + B * X

Parameter Value Error

------------------------------------------------------------
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APÊNDICE C - Curvas analíticas obtidas pelo GC/MS FOCUS/DSQII, 

empregadas para quantificação de micropoluentes emergentes 

estudados. 
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APÊNDICE D - Precisão do método cromatográfico empregado na 

quantificação. 

 

Precisão instrumental- áreas dos picos cromatográficos 

GC/MS FOCUS/DSQII 

Composto Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Média CV(%) 

CAF 278465 260950 267391 277697 270842 271069 2,7 

DIP 162204 199382 180985 180857 178902 180466 7,3 

DCF 180167 195881 204443 203497 226590 202115,6 8,3 

DEHP 48693378 51762333 47446170 49300627 48587725 49158047 3,3 

E1 94742 100229 86363 83778 90843 91191 7,2 

E2 20736 24495 26736 25322 24786 24415,07 9,1 

EE2 16214 17927 18967 17452 14590 17029,93 9,9 

EA2 99479 90824 93589 79927 98564 92476,67 8,5 

COL 35031 31665 31353 32683 30562 32258,8 5,4 

 

Precisão instrumental- áreas dos picos cromatográficos 

 GC/MS 2010 plus 

Composto Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Média CV(%) 

CAF 55803065 53909047 54340275 54856056 59862301 54554149 4,31 

DIP 14606 15543 16321 14662 14584 15143,2 7,3 

DCF 35806542 34568159 35187351 34780462 35584409 35185385 8,3 

DEHP 156638 171402 164020 171267 158977 164460,8 3,3 

E1 1528893 1679432 1543901 1409784 1699043 1572211 7,2 

E2 2134498 2189561 2077065 2156022 2045896 2120608 9,1 

EE2 780664 795502 780133 770488 792134 783784,2 9,9 

EA2 2898456 2960761 2877542 3044231 2867507 2929699 8,5 

COL 2713454 2569395 2778231 2673813 2755326 2698044 5,4 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

APÊNDICE E - Precisão do método cromatográfico empregado na 

quantificação. 

Precisão instrumental – Tempos de Retenção dos Picos Cromatográficos 

GC/MS FOCUS/DSQII 

Composto TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 Média CV(%) 

CAF 4,626 4,64 4,642 4,625 4,636 4,636 0,17 

DIP 5,422 5,4 5,404 5,421 5,42 5,411 0,19 

DCF 6,29 6,312 6,314 6,298 6,312 6,309 0,17 

DEHP 7,625 7,65 7,654 7,652 7,655 7,653 0,16 

E1 8,11 8,121 8,112 8,114 8,144 8,123 0,17 

E2 8,21 8,195 8,216 8,212 8,194 8,204 0,12 

EE2 8,62 8,625 8,642 8,622 8,62 8,627 0,11 

EA2 8,86 8,869 8,86 8,861 8,862 8,863 0,04 

COL 11,35 11,354 11,358 11,361 11,364 11,359 0,05 

 

 

Precisão instrumental – Tempos de Retenção dos Picos Cromatográficos 

GC/MS 2010 plus 

Composto TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 Média CV(%) 

CAF 9,721 9,715 9,712 9,743 9,731 9,725 0,13 

DIP 11,553 11,545 11,529 11,520 11,518 11,528 0,13 

DCF 12,933 12,982 12,971 12,953 12,981 12,972 0,16 

DEHP 15,96 15,993 15,997 15,984 15,969 15,986 0,10 

E1 14,531 14,522 14,495 14,498 14,486 14,500 0,13 

E2 14,679 14,684 14,682 14,669 14,685 14,680 0,04 

EE2 15,556 15,534 15,552 15,53 15,562 15,545 0,09 

EA2 16,052 16,05 16,023 16,045 16,028 16,037 0,08 

COL 22,492 22,497 22,52 22,49 22,496 22,492 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE F - Valores médios quantitativos dos micropoluentes emergentes 

encontrados em afluentes e efluentes de ETEs da RMF. 

BRUTO Composto (ug/L) 

ETE CAF DIP DCF DEHP E1 E2 EA2 EE2 COL 

EPC* nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

SIDI 11,3 nd nd 5,1 nd 1,0 1,9 nd 1,0 

HGWA 34,82 8,97 5,60 0,85 nd 0,56 0,40 nd 3,68 

ITP 22,20 nd nd 1,00 3,77 0,32 nd 5,23 1,33 

JW 13,17 2,80 nd 2,62 0,80 7,40 11,21 nd 5,35 

NM 7,26 nd nd 1,81 4,35 3,42 13,69 nd 2,11 

TB 65,08 nd nd 24,52 3,79 0,00 4,22 2,68 11,32 

EFLUENTE Composto (ug/L) 

ETE CAF DIP DCF DEHP E1 E2 EA2 EE2 COL 

EPC 10,2 0,3 1,5 0,52 nd 0,6 nd 1,2 4,91 

SIDI 2,72 nd nd 0,90 nd nd 0,52 Nd 0,24 

HGWA 12,97 nd 1,90 0,66 nd nd nd Nd 0,73 

ITP 7,61 nd nd 0,46 nd nd nd Nd 0,76 

JW 3,57 1,38 nd 2,27 nd 4,00 9,30 nd 3,76 

NM 7,26 nd nd 1,81 4,35 3,42 13,69 nd 2,11 

TB 4,84 nd nd 5,26 1,69 nd nd 1,00 5,04 

nd: não determinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE G - Valores médios de remoção dos micropoluentes emergentes 

nas ETEs estudadas na RMF. 

ETEs 
Remoção média dos micropoluentes emergentes (%) 

CAF DIP DCF DEHP E1 E2 EA2 EE2 COL 

TB 92,6 - - - 55,5 - 100,0 62,6 55,5 

NM 74,4 - - 37,3 42,4 15,4 29,3 - 61,6 

JW 72,9 50,8 - 13,1 100,0 45,9 17,0 - 29,7 

ITP 65,7 - - 53,7 100,0 100,0 - 100,0 43,0 

HGWA 62,7 100,0 66,1 22,7 - 100,0 100,0 - 80,2 

SIDI 76,0 - - 82,3 - 100,0 72,7 - 76,6 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE H – Valores de percentual de remoção dos micropoluentes emergentes através do tratamento POA (H2O2/UV). 

 

  Ensaios CAF COL DICL DQO E1 E2 EA2 EE2 Previsto Observado 

1 94,0 76,16 98,4 66,4 100,0 50,42 100,0 89,09 0, 726341 0, 905415 

2 94,4 77,74 96,9 65,9 100,0 56,77 100,0 91,72 0, 726341 0, 935399 

3 90,8 71,06 92,0 65,0 40,67 47,71 60,39 86,09 0,0 0,0 

4 93,1 77,64 95,4 66,6 76,38 45,16 100,0 88,24 0, 787769 0, 714093 

5 94,2 77,73 99,2 63,2 81,92 47,95 60,26 89,24 0, 768756 0, 564403 

6 92,1 74,98 96,5 65,2 84,3 50,74 100,0 85,5 0, 687398 0, 635984 

7 94,2 60,68 99,3 64,8 88,17 55,35 59,24 89,34 0, 685296 0, 353388 

8 92,3 74,72 93,5 63,4 48,23 38,55 60,53 77,62 0, 338366 0, 1933 

9 94,0 77,68 99,5 66,8 100,0 54,24 100,0 91,48 0, 726341 0, 610548 

10 94,5 77,74 99,4 67,8 100,0 53,78 59,97 88,66 0, 733819 0, 637022 

11 94,2 77,53 99,2 57,2 100,0 44,67 100,0 84,28 0, 714449 0, 539219 
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ANEXO A - Propriedades físico-químicas dos micropoluentes emergentes 

avaliados. 

 

C
la

s
s
e
 

Composto 
Fórmula 

molecular 

Massa 

molar 

(g/mol) 

*CAS 

Solubilidad

e em H2O 

(mg/L) 

pKow pKa 

H
o

rm
ô

n
io

s
 

17β-estradiol C18H24O2 272,17 50-28-2 272,39 4,01 10,4 

β – Estradiol 

17 – Acetato 
C20H26O3 314,42 1743-60-8 - - - 

Estrona C18H22O2 270,37 53-16-7 270,37 3,13 10,5 

17α-etinilestradiol C20H24O2 296,17 57-63-6 4,8 3,67 10,5 

F
á

rm
a
c
o

s
 

Diclofenaco de 

sódio 
C14H10C12NNaO2 318,1 15307-79-6 9,0 0,7 4,2 

Sulfametoxazol C10H11N3O3S 253,28 723-46-6    

Dipirona 
C13H16N3NaO4S.

H2O 
333,34 5907-38-0 667,0 - - 

O
rg

a
n

o
c

lo
ra

d
o

s
 2,4,6-

Triclorofenol 
C6H3Cl3O 197,5 - - - - 

PCF 

Pentaclorofenol 
C6HCl5O 266,36 87-86-5 14 3,32 4,7 

P
o

lu
e

n
te

s
 

a
n

tr
o

p
o

g
ê

n
ic

o
s
 

Cafeína C8H10N4O2 194,19 58-08-2 21,7 <0 10 

Colesterol C27H46O 385,65 57-88-5 2,0 2,0  

DEHP (bis (2-

etilhexil ftalato ou 

dioctil ftalato) 

C24H38O4 390,52 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO B - Composição da água residuária sintética utilizada. 

 

Substância Concentração (mg/L) 

Sacarose 35 

Amido 114 

Extrato de carne 208 

Óleo de soja 51 

NaCl 250 

Celulose 34 

MgCl2.H2O 7 

CaCl2.2H2O, 4,5 

NaHCO3 200 

Detergente comercial 3 gotas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


