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RESUMO 

A produção e o uso de compostos químicos, tais como os fármacos, faz com que uma 

quantidade significativa de subprodutos desses compostos, chegue todos os dias ao meio 

ambiente, por diversas formas. Os principais problemas atribuídos a isso são a baixa 

biodegradabilidade e os efeitos adversos que esses poluentes podem provocar, mesmo em 

concentrações baixas. Os estrógenos sintéticos, como o 17α-etinilestradiol estão entre as 

substâncias químicas mais encontradas em águas superficiais e tratadas. Por se tratar de 

um hormônio, esse composto tem um alto potencial de atuar como desregulador endócrino, 

provocando alterações na dinâmica hormonal tanto de seres humanos quantos de animais. 

Por isso, estudos têm sido conduzidos no intuito de desenvolver tecnologias de remoção 

dessas substâncias, sendo os processos oxidativos avançados (POA’s) uma das técnicas 

que apresentam a melhor eficiência, devido a liberação de radicais hidroxila, que é um forte 

agente oxidante. Dentre os POA’s destacam-se a fotólise, fotocatálise, que é feita por meio 

de um catalisador, normalmente dióxido de titânio ou peróxido de hidrogênio e a ozonização. 

O objetivo deste trabalho consistiu na determinação da eficiência de degradação do 17α-

etinilestradiol por meio da fotólise, fotocatálise com dióxido de titânio e ozonização 

fotocatalítica que é a combinação da fotocatálise com a ozonização. Para a realização do 

experimento, foi confeccionado um reator de tubo PVC com volume útil de 4 L, onde foram 

inseridas 2 lâmpadas germicida (UVC) de 15 w de potência cada, havendo um recipiente de 

recirculação de 2 L, onde foi instalada uma bomba com vazão de 180 L.h-1 e posteriormente 

adicionado o ozônio. O equipamento foi operado em batelada por 2 horas e as amostras 

foram coletadas a cada 10 minutos e analisadas no cromatógrafo de alta eficiência HPLC. 

Além disso, fez-se um estudo da influência da variação da concentração do catalisador, 

utilizado na fotocatálise, na eficiência de remoção. A fotólise apresentou eficiência de 

87,6%, a fotocatálise com TiO2 0,2 g.L-1 91,28% e a ozonização fotocatalítica 99,2%. O 

processo não demonstrou sofrer interferência por adsorção do hormônio no semicondutor ou 

no filtro.  

Palavras-chave: 17α-etinilestradiol.Fotocatálise.Dióxido de titânio.Ozonização fotocatalítica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria farmacêutica, ao longo dos anos, tem investido no desenvolvimento de produtos 

que acompanhem o estilo de vida moderno e atendam às necessidades de seus 

consumidores. Entretanto, como consequência da produção de compostos químicos cada 

vez mais complexos, uma quantidade significativa de subprodutos, com potencial de 

impactar negativamente o meio ambiente, é gerada (SILVA; COLLINS, 2011). 

Os diferentes processos produtivos empregados na fabricação dos medicamentos, 

provocam variações nas características do efluente gerado. Contudo, de forma simples, o 

efluente farmacêutico pode ser dividido em duas frações principais, sendo uma fração 

orgânica, que é facilmente degradada pelos processos de tratamento biológico 

convencional, e uma fração inerte, que não é removida por esses processos (ARSLAN-

ALATON; BALCIOGLU, 2002). 

A parte inerte é composta por poluentes emergentes, que são substâncias potencialmente 

tóxicas encontradas em concentrações da ordem de µg.L-1 e ng.L-1.  Os efeitos desses 

compostos ainda não são totalmente conhecidos e devido a isso, muitos não estão incluídos 

nos programas de monitoramento realizados pelos órgãos ambientais e de saúde. Além 

disso, ainda não existe um consenso sobre a sua inserção em normativas ou legislações de 

controle ambiental (MOREIRA; GONÇALVES, 2011). 

Dentre os poluentes emergentes estão os desreguladores endócrinos (DE). De acordo com 

a Agência de Proteção do Meio Ambiente dos Estados Unidos (Environmental Protection 

Agency - EPA), um desregulador endócrino é definido como um “agente exógeno que 

interfere na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônios 

naturais do corpo, que são responsáveis pela manutenção, reprodução, desenvolvimento 

e/ou comportamento dos organismos.”. Os DE apresentam uma faixa abrangente de 

substâncias com estruturas distintas, incluindo os hormônios estrógenos sintéticos e 

naturais (BILA; DEZOTTI, 2007).       

Os hormônios sexuais femininos, ou estrógenos, podem ser naturais como o 17β-estradiol 

(E2), estriol (E3) e estrona (E1), produzidos pelo organismo, ou sintéticos como o 17α-

Etinilestradiol (EE2), que é desenvolvido em indústrias farmoquímicas, para uso médico em 

terapias de reposição hormonal e métodos contraceptivos (REIS FILHO; ARAUJO; VIEIRA, 

2006), presente nas quantidades de 30 a 50 µg por comprimido (BEAUSSE, 2004). O EE2 é 

considerado o mais potente entre os compostos estrogênicos, sendo resistente à 
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biodegradação devido a presença do grupo etinileno em sua estrutura (CARGOUET et al., 

2004). Essa substância chega ao ambiente por duas vias principais: Por meio do efluente 

farmacêutico, ao final do seu processo de fabricação, ou pela excreção humana, sendo 

lançados in natura ou após o tratamento convencional, quando não são empregadas 

tecnologias capazes de removê-las por completo (REIS FILHO; ARAÚJO; VIEIRA, 2006). 

Uma vez que os desreguladores endócrinos, como o EE2, não são removidos por completo 

em estações convencionais de tratamento de esgoto e de efluentes industriais, se faz 

necessária a avaliação de processos alternativos de tratamento (HUBER et al., 2004). Neste 

contexto, alguns pesquisadores tais como: Huber et al., (2004), Zhang et al., (2006) Larcher 

et al. (2012); Frontisis et al., (2012), Zhang et al., (2012), Pan et al., (2014) têm direcionado 

as pesquisas para a remoção destes compostos utilizando processos oxidativos avançados 

(POA’S) e os resultados apresentados são promissores. 

Os processos oxidativos avançados são reações de degradação capazes de transformar 

grande parte dos contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions 

inorgânicos. Para que ocorram essas reações é necessário a presença de espécies 

transitórias oxidantes, principalmente os radicais hidroxila, (TEIXEIRA; JARDIM, 2004) que 

podem ser gerados através de oxidantes fortes, tais como: Ozônio (O3), Peróxido de 

Hidrogênio (H2O2), semicondutores como o Dióxido de Titânio (TiO2), Óxido de Zinco (ZnO) 

e Irradiação Ultravioleta (UV) (MANSILLA et al., 1997). 

Esses processos apresentam uma série de vantagens, tais como: a mineralização do 

poluente, transformação de compostos refratários em biodegradáveis e a possibilidade 

utilização tanto no pós como pré tratamento do efluente (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho foi comparar a eficiência dos processos oxidativos de fotólise, 

fotocatálise heterogênea com TiO2 e ozonização fotocatalítca, na remoção do 17α-

etinilestradiol. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a eficiência na remoção do 17α-etinilestradiol por meio da fotólise; 

 Determinar a eficiência na remoção do 17α-etinilestradiol utilizando processo 

fotocatalítico, com dióxido de titânio, a uma concentração de 0.2 g.L-1; 

 Verificar a interferência na eficiência de remoção do 17α-etinilestradiol, devido a 

variação da concentração do catalisador TiO2; 

 Determinar a eficiência na remoção do EE2 utilizando ozonização fotocatalítica (UVC 

+ TiO2 + O3). 
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3 JUSTIFICATIVA 

Ainda que as concentrações dos poluentes emergentes, encontradas no ambiente, sejam 

baixas, da ordem de µg.L-1 e ng.L-1, o despejo contínuo dessas substâncias nos corpos 

hídricos, a longo prazo, pode fazer com que as concentrações atinjam níveis elevados, se 

elas não forem degradadas. Estudos mostram que compostos estrogênicos estão entre as 

substâncias emergentes mais encontradas nas águas superficiais (GUIMARÃES, 2008). 

Pesquisas revelam que a exposição a compostos estrogênicos está relacionada com a 

redução na contagem de espermatozoides, com a inibição da ovulação, com alterações no 

ciclo menstrual, como menarca precoce e menopausa tardia e com a incidência de câncer 

de mama e testículo. Nos peixes, estudos apontam que as altas taxas de hermafroditismo 

estão ligadas a presença desses compostos no ambiente (BERGAMASCO, 2010). 

Considerando que as indústrias farmacêuticas e farmoquímicas são uma importante fonte 

de lançamento dessas substâncias no ambiente e que seus processos de tratamento de 

efluentes ainda são deficientes na remoção desses compostos, várias pesquisas têm sido 

desenvolvidas para descoberta de processos alternativos de tratamento. (ALMEIDA et al., 

2004). 

Alguns estudos evidenciaram que o uso dos processos oxidativos se mostram eficientes 

frente a remoção desses tipos de poluentes. O trabalho de Zhang et al. (2012) demonstrou 

que, utilizando a ozonização, obteve-se uma eficiência de degradação do EE2 de 94,73%. 

Nasuhoglu et al. (2012) obtiveram eficiência de 92% de remoção de EE2, utilizando a 

fotocatálise com radiação ultra violeta e dióxido de titânio. Dessa forma, acredita-se que 

esses sejam os processos mais adequados para a remoção do 17α-etinilestradiol, sendo 

necessário agora realizar estudos em que se obtenha a eficiência deles também pela sua 

associação. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 POLUENTES EMERGENTES 

Os poluentes emergentes são um grupo de substâncias químicas sintéticas e também de 

substâncias orgânicas endógenas e exógenas, cujas principais fontes de entrada no 

ambiente, são por meio dos descartes de indústrias que utilizam essas substâncias em seus 

processos manufatureiros e também por meio da eliminação destes compostos por seres 

vivos (SODRÉ et al., 2007b). Essa classe de substâncias tem sido bastante investigada, 

principalmente pelos possíveis efeitos adversos que elas podem causar aos organismos 

expostos, mesmo em concentrações extremamente baixas (BILA; DEZOTTI, 2007). 

A utilização do termo poluentes emergentes refere-se não só ao fato dessas substâncias 

terem sido descobertas recentemente, mas sim por se tratarem de um grupo que tem 

características bastante peculiares, tornando-os ambientalmente importantes em razão do 

potencial de toxicidade (REIS FILHO; LUVIZOTTO-SANTOS; VIEIRA, 2007). 

De acordo com Melo et al. (2009) os primeiros estudos sobre a presença de poluentes 

orgânicos no ambiente se iniciaram na década de 70, com os trabalhos de Garrison1 et al. 

(1976) e de Hignite e Azarnoff 2(1977). Contudo, a primeira avaliação em ampla escala, foi 

realizada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, no início deste século. Nessa 

pesquisa foram selecionados 139 pontos de coleta, em áreas que consideradas suscetíveis 

à contaminação por efluente doméstico, industrial e da agricultura, nos Estados Unidos, 

entre os anos de 1999 a 2000. Foram medidas as concentrações de 95 compostos e em 

80% dos pontos de coleta um ou mais desses foram detectados (KOLPIN et al., 2002). 

Na Alemanha a maior concentração identificada, em águas superficiais, foi de 134 ng.L-1 

para metabólitos de detergentes como o nonilfenol (NP). Já na China, para o mesmo 

composto, foi encontrado o valor de 7300 ng.L-1, também em águas superficiais. (KUCH; 

BALLSCHMITER, 2001) 

                                                           

1 Garrison, A. W.; Pope, J. D.; Allen, F. R. Em Identification and Analysis of Organic Pollutants in Water; Keith, C. 
H., ed.; Ann Arbor Science Publishers: Ann Arbor, 1976, cap. 30. 

2 Hignite, C.; Azarnoff, D. L.; Life Sci. 1977, 20, 220. 
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O trabalho que melhor conseguiu reunir informações que evidenciassem a presença dessas 

substâncias, no Brasil, foi o realizado por Sodré et al. (2007a) que identificou em 83% das 

amostras coletadas em águas de abastecimento público na região metropolitana de 

Campinas, São Paulo, compostos considerados emergentes, como fármacos, interferentes 

endócrinos e indicadores de contaminação fecal. 

Em Goiás, Fonseca (2013) realizou um estudo no Rio Meia Ponte, em pontos estratégicos 

tais como local de captação de água para abastecimento, de lançamento de efluente tratado 

e áreas de suspeita de lançamento de esgoto bruto, dentro da capital, Goiânia. Nesses 

pontos, dos 11 tipos de poluentes emergentes objetos de estudo do trabalho, nove foram 

detectados com concentrações entre 0,61 ng.L-1 a 22 µg.L-1.  

4.2 HORMÔNIOS 

Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelo organismo por meio de glândulas 

do sistema endócrino. São conhecidos como mensageiros químicos, pois desempenham o 

importante papel de fazer a interligação entre os órgãos e tecidos mantendo o correto 

funcionamento do corpo. São responsáveis, dentre outras funções, por regular o 

metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento corporal. Qualquer mínima interferência 

nesse sistema de regulação pode provocar alterações significativas em vários desses 

processos (GEROLIN, 2008). 

Cada hormônio atua apenas sobre determinados tipos de células, denominadas células-

alvo. Devido a essa especificidade as respostas características da ação hormonal só 

ocorrem quando há a combinação correta entre as células-alvo e o respectivo hormônio 

(SODRÉ et al., 2007b). Essa combinação pode acelerar, reduzir ou alterar a função celular. 

Devido a esse potencial de provocar alterações, quantidades muito pequenas de hormônios 

podem desencadear respostas muito grandes no organismo (PERES, 2011). 

Os hormônios são derivados, em sua maioria, de proteínas compostas por cadeias de 

aminoácidos de comprimento variável, como o hormônio do crescimento, insulina e o 

glucagon. Mas também podem ser derivados de lipídios como os esteroides adrenocorticais 

e gonodais (PERES, 2011). 

Dentre os esteroides gonodais estão os estrógenos, que são os hormônios sexuais 

femininos cuja função é estimular o desenvolvimento dos órgãos sexuais, das mamas e de 

várias características sexuais secundárias. Os três principais tipos de estrógenos são: 
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Estradiol, que é secretado pelo ovário sendo o principal estrógeno, estrona, excretado em 

pequena quantidade, mais fraco que o estradiol e estriol que é considerado um estrógeno 

fraco (GEROLIN, 2008). 

No que se refere ao potencial estrogênico, dentre os principais tipos de estrógenos, de 

acordo com Guyton et. al (1996 apud GEROLIN 2008) a potência estrogênica do estradiol é 

12 vezes a da estrona e 80 vezes a do estriol.  As concentrações de hormônios no sangue, 

necessárias para controlar a maioria das funções endócrinas, são extremamente pequenas, 

de até 1 pg.mL-1. 

A manifestação dos efeitos associados aos desreguladores endócrinos pode ocorrer em 

qualquer um dos estágios da dinâmica hormonal, sejam eles: produção e ação hormonal, 

ligação aos receptores, excreção e biotransformação (CRAIN et. al, 2000). Essa 

manifestação ocorre por meio da ligação dos desreguladores aos sítios receptores e ao 

conjunto de enzimas associadas ao ciclo hormonal, acarretando na interferência dos 

mecanismos de retroalimentação e nas interconexões com os sistemas nervoso e 

imunológico (JACOBS, 2001). 

As substâncias classificadas como DE podem ser agrupadas em duas classes: a de 

substâncias sintéticas e a de substâncias naturais. As substâncias sintéticas são 

principalmente aquelas utilizadas na agricultura e seus subprodutos, como, pesticidas, 

herbicidas, fungicidas e moluscicidas, as utilizadas nas indústrias e seus subprodutos, 

como, dioxinas, PCB, alquifenóis e seus subprodutos, como, HAP, ftalatos, bisfenol A, 

metais pesados, entre outros, compostos farmacêuticos, como estrogênios sintéticos. As 

substâncias naturais podem ser os fitoestrogênios, tais como, genisteína e metaresinol e os 

estrogênios naturais, tais como, 17β-estradiol, estrona e estriol (BILA; DEZOTTI, 2007). 

4.3 17α-ETINILESTRADIOL 

O 17α-etinilestradiol é um estrógeno esteroide sintético, ou semissintético, ativo por via oral, 

para uso médico em terapia hormonal e métodos contraceptivos (REIS FILHO; ARAÚJO; 

VIEIRA, 2006). É um pó cristalino branco e levemente amarelado, inodoro. Apresenta baixa 

solubilidade em água, porém facilmente solúvel em etanol e em soluções alcalinas (BRITISH 

PHARMACOPEIA, 2009). A Figura 1 apresenta a estrutura molecular do EE2 adaptado de 

Barceló e Alda, (2000). 
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Figura 1 - Fórmula Química do EE2 

 

É considerado o estrogênio de maior efeito em relação aos outros estrógenos, sendo 

resistente a biodegradação devido a presença do grupo etileno em sua estrutura 

(CARGOUET et al, 2004) apresentando, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), rápida absorção no trato intestinal, apresentando pico plasmático cerca 

de 30 a 120 minutos após a ingestão oral. A meia-vida para a eliminação do 17α-

etinilestradiol varia de 13 a 27 horas, sendo excretado pelas fezes e urina. 

4.4 EFLUENTE FARMACÊUTICO 

Os produtos farmacêuticos fazem parte do dia a dia da maior parte da população mundial. 

Os avanços nesse setor e o desenvolvimento dos mais variados tipos de compostos 

sintéticos fazem dessas indústrias importantes fontes de geração de subprodutos ainda 

muito pouco conhecidos (DIAS, 2011). 

Os compostos farmacêuticos são formulações medicinais usadas em humanos e animais 

tendo sua função terapêutica ajustada para promover um efeito biológico em determinadas 

concentrações. Sendo introduzidos ao meio ambiente através das excretas humanas e 

animais, despejo de medicamentos fora da data de validade, processo de fabricação da 

indústria farmoquímica, efluentes hospitalares, entre outros. (DALRYMPLE; YEH; TROTZ, 

2007) 

No quadro 1 são apresentados os principais compostos provenientes de efluente 

farmacêutico que foram detectados em ambientes aquáticos, de acordo com o estudo 

adaptado por Dias 2011. 
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Quadro 1 - Principais compostos encontrados em ambientes aquáticos 

 

O despejo de uma indústria farmacêutica geralmente possui baixa carga orgânica, pois a 

DBO, embora tenha variações, não apresenta valores elevados.  O maior problema atribuído 

a esses efluentes é a possível presença de substâncias que podem provocar modificações 

no meio ambiente, mesmo em concentrações baixas, como é o caso dos hormônios 

esteroides e dos antibióticos. (BRAILE; CAVALCANTE, 1993) 

O trabalho de Nashulogu et. al 2012, realizou um estudo de quantificação de substâncias 

químicas presentes no efluente de uma indústria que produz contraceptivos, no Canadá. Os 

referidos autores, encontraram 17a-etinilestradiol a uma concentração de 5 mg.L-1, 

levonorgestrel a 50 mg.L-1 e tartazina a 0,7 mg.L-1 

4.5 TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

Os métodos de tratamento de efluentes industriais convencionais podem ser divididos em 

dois tipos: métodos baseados na transferência de fase e outros denominados processos 

oxidativos, que fazem a decomposição dos poluentes (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 
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Os métodos envolvendo a transferência de fases consistem na remoção do contaminante do 

líquido, ocorrendo apenas a transferência da fase líquida para a fase sólida, sem que haja a 

destruição do contaminante. Dentre esses processos, estão: precipitação, coagulação, 

floculação, sedimentação, flotação, filtração, ultrafiltração, uso de membranas, adsorção de 

orgânicos e inorgânicos, centrifugação, extração, destilação e evaporação (TEIXEIRA; 

JARDIM, 2004). 

O método de processos oxidativos promove a desativação dos poluentes orgânicos, de 

modo que, essa mineralização do poluente possa ocorrer de maneira física, química e 

biológica. Dentre esses processos podemos citar a incineração e o tratamento biológico seja 

por meio de lagoas de estabilização ou lodos ativados (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). Porém 

esses processos apresentam algumas desvantagens como alto custo para a incineração e a 

formação de subprodutos, e um tempo maior para que o efluente se adeque aos padrões 

exigidos no tratamento biológico (NOGUEIRA; JARDIM 1998). 

Os efluentes industriais são caracterizados por uma fração orgânica rapidamente 

biodegradável e compostos refratários que não são removidos por tratamentos biológicos 

convencionais (BALCIOGLU; OTKER, 2003). Os processos oxidativos avançados e a 

ozonização tem servido de alternativa para o tratamento desses compostos (FREIRE et al., 

2000). 

4.6 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 

Os processos oxidativos avançados são mecanismos de degradação de poluentes por meio 

de espécies transitórias, como os radicais hidroxila, que se caracterizam pelo seu alto 

potencial oxidante. A ação dessas espécies é capaz de transformar moléculas complexas 

em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, apresentando a vantagem de não serem 

seletivos, podendo degradar uma variedade grande de compostos, independente do estado 

físico (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

Os radicais hidrolixas podem ser gerados por, basicamente, três processos: a fotólise com 

irradiação ultravioleta (UV), fotocatálise, que além da radiação UV faz uso de catalisadores 

como dióxido de titânio (TiO2), óxido de zinco (ZnO) e a oxidação, através de oxidantes 

fortes como o ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (MANSILLA et al., 1997). Quando 

há a presença de catalizadores sólidos, os processos são chamados de heterogêneos, 

quando não há presença dessas substâncias, os processos são chamados de homogêneos 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 
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4.6.1 Fotólise 

A fotólise consiste no processo de degradação das moléculas de um composto, em meio 

aquoso, por meio da luz ultravioleta. A radiação absorvida promove excitação dos átomos 

da molécula e assim inicia-se o processo de desativação ou de formação de foto-produtos 

(MOTA, 2010). 

Nos processos oxidativos avançados, a fotólise ocorre por meio de reatores fotoquímicos, 

que possuem variações quanto a fonte luminosa utilizada, podendo ser luz solar (reatores 

solares) ou artificial (reatores de lâmpadas). Dentre as fontes de iluminação artificial 

disponíveis temos: lâmpadas de arco, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes e 

laser. A escolha da fonte a ser utilizada depende de critérios como espectro de absorção 

dos reagentes, intensidade de emissão, economia energética e formato desejados (MOTA, 

2010). 

Dentre as lâmpadas mais usuais, está a lâmpada germicida, que emite radiação UVC 

possuindo espectro de emissão entre 100 e 280 nm, com pico em 253,7 nm, tornando-a 

ideal para os processos oxidativos, pois para que haja liberação de radicais hidroxila, é 

necessário que o comprimento de onda seja menor que 190 nm. Além do espectro 

luminoso, a potência da lâmpada também é importante pois determina a taxa de fótons 

emitida e, por consequência, a taxa em que ocorre a reação fotoquímica para um 

determinado reagente (MOTA, 2010). 

A fotólise, quando comparada com outros processos envolvendo geração de radicais 

hidroxila, tem uma eficiência mais baixa. Dessa forma, a maioria dos trabalhos buscam 

quantificar a contribuição da fotólise em processos de oxidação em que ela atua de forma 

conjunta, como por exemplo: H2O2/UV, O3/UV e H2O2/O3/UV (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

4.6.2 Fotocatálise com dióxido de titânio 

O dióxido de titânio é o semicondutor mais amplamente utilizado nos processos de 

fotocatálise por não apresentar toxicidade, ser estável a presença de luz (fotoestabilidade) e 

ter estabilidade química em uma ampla faixa de pH (NOGUEIRA; JARDIM, 1998). No 

entanto, alguns fatores podem influenciar no processo, tais como a intensidade da luz, 

concentração do contaminante, presença de oxigênio, temperatura, pH e presença de outras 

substâncias que reajam com o catalisador (LEGRINI et al., 1993). 
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A fotocatálise heterogênea conforme apresentado por Nogueira e Jardim (1998) envolve a 

ativação de um semicondutor por luz solar ou artificial, gerando radicais hidroxilas (HO*) a 

partir de moléculas de água adsorvidas na superfície do semicondutor podendo oxidar o 

contaminante orgânico. 

Um semicondutor, como é o caso do TiO2, possui uma banda de valência (bv), onde os 

elétrons não possuem momento livre e uma banda de condução (bc), onde os elétrons são 

livres para se moverem. Entre essas duas bandas existe uma diferença de energia 

denominada de “bandgap” (PARMON et al., 2002). 

O sistema UV/TiO2 de fotocatalise heterogênea é composto pelo catalisador em fase sólida 

TiO2 e sua ativação ocorre por meio da luz ultravioleta. Ao ser ativado o TiO2 absorve 

energia promovendo a condução de um elétron (e-) de sua banda de valência (bv) para a 

banda de condução (bc) criando uma vacância (h+) que atuará como sítio oxidante (eq.1) 

(MOTA, 2010). 

���  ℎ�→  ��� + �− + ℎ+                                                                                                        (1) 

Legrini et al. (1993) diz que as reações de oxidação são observadas de duas formas, pela 

transferência de elétrons do substrato adsorvido (eq. 2) e/ou transferência de elétrons do 

solvente absorvido sendo moléculas de água e hidroxila (eq.3 e 4), sendo o caminho 

preferencialmente utilizado levando em consideração a oxidação do contaminante, uma vez 

que gera os radicais hidroxilas. 

���  ℎ+ + �� → ��� + �� ∗+                                                                                     (2) ���  ℎ+ +� � → ��� + �� ∗ +�+                                                                                   (3) ���  ℎ+ + ��− → ��� + �� ∗                                                                                     (4) 

O sítio oxidante do semicondutor apresenta tendências de reagir com o oxigênio dissolvido 

atuando como aceptor de elétrons resultando na formação do íon superóxido (eq. 5), este 

íon desencadeará uma série de reações gerando peróxido de hidrogênio ou o ânion 

peróxido.  O peróxido de hidrogênio adicionado ou presente no sistema também pode reagir 

com o sítio oxidante do semicondutor resultando no aumento do nível de degradação do 

substrato por gerar mais radicais hidroxila. (eq.6) 

���  �− + � →  ��� + � −                                                                                        (5) ���  �− + � � → ��� + ��− +�� ∗                                                                        (6) 
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4.6.3 Ozonização fotocatalítica 

O ozônio é um gás incolor de odor característico que, em meio aquoso, se decompõe de 

forma rápida produzindo oxigênio e espécies radicalares. (KUNZ et. al., 1999). Devido a seu 

alto potencial oxidante (Eo = 2,08V) o ozônio é capaz de reagir com uma grande quantidade 

de substâncias. (ALMEIDA et. al., 2004) 

A oxidação dos compostos pelo ozônio pode ser realizada de forma direta, onde a molécula 

de ozônio reage com outras moléculas orgânicas ou inorgânicas via adição eletrofílica e 

também de forma indireta, pela sua decomposição e consequente geração de espécies 

radicalares. (KUNZ et al., 2002)  

Segundo Freire et al. (2000), a reação indireta é mais eficiente devido ao potencial de 

oxidação do radical hidroxila ser mais elevado que o do ozônio molecular, promovendo uma 

oxidação mais enérgica. Os autores também ressaltam que os radicais hidroxila podem ser 

gerados utilizando ozônio na presença de radiação ultravioleta (eq. 7 e 8) e pela associação 

desses dois com um semicondutor, como o dióxido de titânio. 

� + � � ℎ�→  � � + �                                                                                                  (7) �  ℎ�→  2 ∗ ��                                                                                                                (8) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 REATOR 

O reator utilizado é constituído por um tubo PVC de 100 milímetros de diâmetro, fechado 

nas extremidades por dois caps e possui um volume útil de 4 litros. Como fonte de radiação 

ultravioleta (UVC), utilizou-se duas lâmpadas (Luxor) de 15 watts de potência, comprimento 

de 40 cm e pico de emissão de 253,7 nm, posicionadas em uma distância equivalente de 

3,33 cm entre os eixos das lâmpadas e a extremidade do tubo. Duas mangueiras foram 

instaladas nas laterais do reator, por meio de conectores, com a finalidade de introduzir a 

vazão afluente pela extremidade inferior do caps e retirar a efluente pela extremidade 

superior no outro caps. Para garantir essa dinâmica de escoamento uma bomba 

submersível, com vazão de 180 L.h-1, foi posicionada no recipiente utilizado para 

recirculação, com capacidade de 2 litros, onde também foi colocada a pedra porosa para 

ozonização. O esquema do reator é mostrado na Figura 2 

Figura 2 - Esquema do reator 
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5.2 SOLVENTES E REAGENTES  

A solução aquosa utilizada para simular o efluente industrial foi obtida a partir de um padrão 

secundário de 17α-etinilestradiol, com uma pureza de 98,90% da Zhejiang Xinaju 

Pharmaceutical Co. Ltda. 

Sabendo-se que o EE2 apresenta baixa solubilidade em água, inicialmente foi utilizado 

metanol para solubilizá-lo, chegando a uma solução padrão de 40 mg.L-1. Essa solução foi 

diluída em água ultra pura MS 2000 da GEHAKA, para obtenção da concentração desejada 

para início do tratamento, que foi estabelecida em 5 mg.L-1, de acordo com valores 

encontrados em efluentes farmacêuticos tratados, por Nasuhoglu et al. (2012). 

O dióxido de titânio utilizado da MIllenium estava na sua forma cristalina anatase e foi 

aplicado em suspensão, pois dessa forma ele tem a vantagem de estar presente em toda a 

solução, tendo um maior aproveitamento dos fótons emitidos pela fonte luminosa.  

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004). A concentração do catalisador foi inicialmente fixada em 0,2 

g.L-1 tendo como referência o trabalho de Nasuhoglu et al., (2012). Posteriormente, para 

verificar a interferência na eficiência de remoção de EE2, foi escolhida uma concentração 

inferior (0,05 g.L-1) e uma superior (0,5 g.L-1) a anteriormente fixada. Essas duas 

concentrações foram escolhidas com base nos trabalhos de Isecke, 2015 e Pan et. al, 2014, 

que utilizaram esses valores de concentração, para a remoção do 17α-etinilestradiol.  

O ozônio foi incorporado ao sistema por meio de um ozonizador comercial, com vazão de 

400 mg.L-1 durante os 120 minutos de operação. Os ensaios foram realizados em 

temperatura ambiente (25 °C). 

5.3 OPERAÇÃO DO REATOR 

O reator foi operado em regime de bateladas com recirculação do efluente. O processo 

experimental foi dividido em três etapas, de forma a determinar a eficiência de remoção em 

cada uma delas. As etapas estão descritas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Etapas e respectivos processos 

ETAPA PROCESSO 

1 Fotólise - UVC 

2 Fotocatálise - UVC/TiO2 
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3 Fotocatálise e ozonização - UVC/TiO2/O3 

Para verificar a influência da variação da concentração do TiO2, na eficiência de remoção, a 

etapa 2 foi subdividida em 3 sub etapas, descritas no Quadro 3: 

Quadro 3 - Etapas da fotocatálise 

Sub etapa Concentração de TiO2 

a 0,05 g.L-1 

b 0,2 g.L-1 

c 0,5 g.L-1 

O tempo de operação do reator foi de 120 minutos, para cada etapa, sendo realizadas 

coletas de amostras de 10 mL, a cada 10 minutos. Com exceção da etapa 1, onde não 

foram empregados nenhum dos catalisadores, nas demais, após a injeção dos 

catalisadores, o reator foi alimentado durante aproximadamente 3 minutos, sem que 

houvessem coletas de amostras, para que os compostos se distribuíssem de forma 

homogênea no reator. 

5.4 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA 

As amostras coletadas foram primeiramente filtradas em papel filtro, acondicionadas em 

frascos âmbar e posteriormente levadas para laboratório de saneamento da Escola de 

Engenharia Civil e Ambiental, da Universidade Federal de Goiás, onde foram analisadas em 

sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Ultra Rápida (HPLC Flexar UHPLC com 

detector de duplo arranjo de diodos (PDA) da marca PerkinElmer).  

5.4.1 FASE ESTACIONÁRIA 

A fase estacionária foi composta de octadecil C-18 de 200 mg e 6 cm³ disposto em uma 

coluna (100 mm x 4.6 mm, 5 µm).  

5.4.2 FASE MÓVEL 

A fase móvel do UHPLC foi constituída de acetonitrila e água na proporção 80:20, pois de 

acordo com Isecke (2015) em seu trabalho, essa proporção apresentou um pico sem 

quebras e bem estruturado. 
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A velocidade de fluxo foi de 0,8 mL.min-1 e o comprimento de onda utilizado para a detecção 

de etinilestradiol foi 280 nm na excitação e 310 nm na emissão. O volume de injeção da 

amostra foi de 20 µ.L-1 e o analito ficou retido no aparelho por um tempo aproximado de 1,4 

minutos. As injeções foram realizadas em duplicata. 

5.4.3 CURVA DE CALIBRAÇÃO NO HPLC 

Uma vez que não se conhecia a faixa de detecção do cromatógrafo utilizado para as 

análises, foi necessário verificar os limites de detecção. Para isso, foram inicialmente 

preparadas soluções de 17α-etinilestradiol nas concentrações: 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 1; 2 e 5 

mg.L-1.  

Após realizar as injeções dessas concentrações no UHPLC, verificou-se que valores 

superiores a 1 mg.L-1 ultrapassaram o limite de quantificação do aparelho e que valores 

menores que 0,01 mg.L-1 não foram detectados. Portanto foram realizadas novas injeções 

com concentrações intermediárias, a fim de se obter a curva.  

5.5 ADSORÇÃO DE EE2 NO TIO2 

Para verificar o grau de adsorção do EE2 no TiO2, foi realizado um ensaio com uma solução 

contendo EE2 e TiO2, nas concentrações 5 mg.L-1 e 0,2 g.L-1, respectivamente. Essa solução 

foi colocada em um balão de 200 mL, devidamente vedado a entrada de luz, sob agitação, 

por um período de 2 horas; período este corresponde ao tempo máximo de operação do 

reator fotocatalítico. Foram coletadas amostras de 5 mL, em intervalos de 30 minutos, 

durante o período de agitação. O ensaio foi conduzido em temperatura ambiente (25ºC). 

As amostras coletadas, foram submetidas a filtração e posteriormente analisadas no 

aparelho UHPLC. Os valores de concentração de EE2 ao longo do processo, obtidos após a 

análise, foram inseridos na equação (eq.9) de forma a determinar a quantidade de EE2 

adsorvido. 

� = �� −� ×��                                                                                                                   (9) 

Onde, Co é concentração inicial (t = 0), C é a concentração em diferentes tempos, V é o 

volume da solução e M é a massa de agente adsorvente utilizada.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 CURVA DE CALIBRAÇÃO 

O limite de detecção encontrado para o HPLC ficou entre 0.01 mg.L-1 e 1 mg.L-1 e a área 

máxima detectável pelo pico foi de 2000, referente a 1 mg.L-1. 

A sensibilidade do método e a detecção do aparelho para realizar a calibração podem ser 

vistas no cromatograma típico apresentado na Figura 3. O tempo de resposta do aparelho 

variou de 1.3 a 1.4 minutos. 

Figura 3 - Cromatograma típico do EE2 

 

Após encontrar a faixa de quantificação do HPLC foi realizada a sua calibração com 07 

níveis de concentração, sendo eles: 0,1; 0,25; 0,36; 0,5; 0,55; 0,6; e 0,7 mg.L-1 conforme é 

apresentado na Figura 4. 

CROMATOGRAMA TÍPICO 
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Figura 4 - Curva de calibração no HPLC. 

 

A curva foi construída seguindo o modelo matemático de regressão linear, a partir do 

método dos mínimos quadrados. Foi calculado o quadrado do coeficiente de correlação 

linear (R²) que apresentou valor de 0,973064, que por ser um valor próximo de 1, indica que 

modelo apresenta boa linearidade frente aos dados observados. 

A partir da calibração do aparelho, foram realizadas as análises, sendo que para 

concentrações acima de 1 mg.L-1 foram feitas diluições da amostra e, para valores inferiores 

a 0,01 mg.L-1, não foi possível realizar a sua leitura. 

6.2 FOTÓLISE 

Nessa etapa buscou-se determinar a eficiência de remoção do EE2 empregando somente a 

fotólise. O decaimento da concentração de EE2 ao longo do tempo, para essa etapa, é 

apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Degradação do EE2 por meio da fotólise 

 

Observa-se que aos 120 minutos de tratamento, a eficiência de remoção do hormônio, foi de 

88%, reduzindo a concentração de 5mg.L-1 para 0,59 mg.L-1. A eficiência obtida, foi maior 

que a esperada, considerando os trabalhos utilizados como referência. O estudo conduzido 

por Iseck 2015, obteve uma eficiência de 75% após 120 minutos, partindo da mesma 

concentração de EE2 e utilizando um reator semelhante ao do presente trabalho.  

Uma vez que já haviam sido realizados ensaios com o catalisador TiO2 no reator utilizado, 

acredita-se que o acréscimo na eficiência do presente trabalho deve-se a possibilidade de 

partículas do TiO2, mesmo após a lavagem do reator com água ultra pura, terem ficado 

aderidas a superfície da lâmpada contribuindo assim para uma maior remoção do EE2. 
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6.3 FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA COM TIO2 

6.3.1 TIO2 – 0,2 g.L-1 

Essa etapa do processo de tratamento consistiu em determinar a eficiência de remoção do 

EE2 por meio da fotocatálise empregando dióxido de titânio a uma concentração de 0,2 g.L-

1, tendo como base o estudo de Nasuhoglu et al., 2012. 

A Figura 6 apresenta o decaimento da concentração de EE2 ao longo do tempo. 

Figura 6 – Degradação do EE2 por meio da fotocatálise utilizando 0,2 g.L-1 de TiO2 

 

Nota-se que aos 120 min a eficiência de remoção foi de 91.27% reduzindo a concentração 

de EE2 de 5 mg.L-1 para 0,436 mg.L-1. Entretanto, os resultados encontrados divergem dos 

apresentados no trabalho de Nasuhoglu et al., 2012 que obtiveram uma remoção de 92% 

em apenas 30 minutos de tratamento, partindo da mesma concentração de hormônio e do 

catalizador e utilizando um reator semelhante, porém com um volume de 1,6 L.  

A principal hipótese que justifica essa diferença, é que o volume de efluente utilizado pelos 

referidos autores, era duas vezes menor que o do presente estudo. De acordo com 

Nasuhoglu et al., 2012 volumes maiores de tratamento podem provocar variações na 

distribuição de intensidade luminosa, dentro do reator, dificultando a ativação do catalisador 

e resultando em uma baixa remoção, em um período reduzido de tempo. 
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Dessa forma, para que a fotocatálise apresente maior eficiência de remoção, considerando 

o mesmo volume de efluente, é necessário o aumento do tempo de contato da irradiação 

ultravioleta, na tentativa de garantir uma distribuição mais uniforme da intensidade luminosa, 

ativando uma maior quantidade de partículas do catalisador. 

6.3.2 VARIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE TiO2 

A fim de se averiguar a interferência da concentração do catalisador na eficiência de 

remoção, após as análises realizadas considerando a concentração de TiO2 a 0,2 g.L-1, 

foram feitos novos ensaios variando-se a concentração do catalisador.  

A Figura 7 apresenta a compilação dos dados do decaimento das concentrações de EE2 

para as concentrações de TiO2 em 0,05 g.L-1, 0,2 g.L-1 e 0,5 g.L-1: 

Figura 7 - Decaimento da concentração de EE2 variando a concentração de TiO2 

 

Verifica-se que maior eficiência de remoção (91.27%) foi obtida empregando-se TiO2 a uma 

concentração de 0,2 g.L-1. O aumento da concentração do catalisador para 0,5 g.L-1, ao 

contrário do que se esperava, resultou a diminuição na eficiência de remoção de EE2, 

passando para 82,80% após 120 minutos. E a diminuição da concentração para 0,05 g.L-1 

resultou em uma eficiência (90.55%) superior à encontrada para 0,5 g.L-1, porém 

graficamente igual à obtida para 0,2 g.L-1. 
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Vários fatores podem ser atribuídos a redução da eficiência de degradação do poluente a 

partir do aumento da massa do catalisador. Em um estudo realizado por Suave, (2013), 

acerca do efeito da dosagem de TiO2 na cinética de degradação fotocatalítica, explicita que 

há uma diminuição da eficiência de degradação em doses elevadas. Isso ocorre porque o 

excesso da solução em suspensão cria um efeito “protetor” que inviabiliza a penetração da 

irradiação, pois reduz a quantidade de partículas que de fato estão expostas a irradiação, 

consequentemente há uma queda na velocidade de reação. 

No estudo realizado por Méndez-Arriaga, (2008) foi utilizado a fotocatálise heterogênea com 

TiO2 para a degradação de medicamentos. Um dos objetivos era analisar a melhor taxa de 

degradação das substâncias utilizando uma concentração ótima do catalisador. Os 

resultados mostraram que a variação da concentração não resultava em um aumento da 

eficiência de remoção de forma linear, pelo contrário, em concentrações maiores foi 

observado redução na eficiência de remoção e aumento da turbidez aparente no meio 

reacional dificultando a penetração do uv.  

Este fato do aumento da turbidez acontece, pois, de acordo com Gogate, Pandit (2004) a 

utilização de fotocatalisadores em suspensão, pode afetar o desempenho da reação, 

ocasionado pela baixa eficiência de irradiação, devido à opacidade da solução. 

Na tentativa de solucionar a redução de eficiência, utilizando a mesma concentração de 

catalisador de 0,5 g.L-1, poderia ser realizado a troca das lâmpadas por outras de maior 

potência ou aumentar número de lâmpadas para que houvesse irradiação ultravioleta em 

mais partículas de catalisador minimizando o efeito de “sombreamento” provocado pelas 

partículas de TiO2. 

Para a concentração de TiO2 de 0,05 g.L-1, observa-se que, ao diminuir a quantidade de 

catalisador a eficiência de remoção também foi reduzida, ou seja, houve proporcionalidade 

frente a massa do catalisador e eficiência. 

6.4 OZONIZAÇÃO FOTOCATALÍTICA 

A última etapa consistiu em determinar a eficiência de remoção do EE2 através da 

ozonização fotocatalítica. A curva de decaimento do EE2 ao longo do tempo, para essa 

etapa, é mostrada na Figura 8. 
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Figura 8 - Degradação do EE2 por meio da ozonização fotocatalítica  

 

Verifica-se que após duas horas de tratamento, a eficiência obtida foi de 99,2%, reduzindo a 

concentração de 5 mg.L-1 para apenas 0,039 mg.L-1. Isso indica que interação entre os 

processos de Ozonização e Fotocatálise Heterogênea resultaram na maior eficiência de 

remoção do EE2, promovendo uma maior quebra de ligações das moléculas de EE2. 

É importante ressaltar que os a ozonização fotocatalítica promoveu a redução no tempo da 

reação para que o sistema apresentasse remoções significativas se comparados aos 

resultados já apresentados, nos primeiros 20 minutos a remoção já era de 56,05% e em 70 

minutos já havia remoção de 94,62% valor superior a fotocatálise aos 120 minutos.  

A combinação dos processos resultou em uma maior formação de radicais hidroxila, uma 

vez que na fotocatálise esses radicais foram gerados através da transferência de elétrons, já 

o ozônio por sua vez, gerou radicais por 2 vias, sendo elas o mecanismo indireto através de 

sua decomposição e através da sua interação com a radiação ultravioleta (UV). Em resumo, 

a ozonização fotocatalítica foi o processo mais eficiente, por gerar radicais hidroxila por mais 

de uma via, resultando não só em uma eficiência maior, como também em um tempo menor 

para apresentar eficiências consideráveis. 

6.5 ADSORÇÃO E RETENÇÃO NO FILTRO 

O TiO2 apresenta elevada área superficial, fazendo com que diversas substâncias, tais 

como, o 17α-etinilestradiol possam ficar adsorvidas em suas partículas, ocorrendo a perda 
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da amostra não necessariamente pelo processo fotocatalítico empregado, mas pela 

adsorção provocada pelas moléculas do catalisador. (MARINHO, 2012)  

Portanto foi realizado o ensaio de adsorção para verificar se parte da eficiência era devido a 

esse fenômeno. Com os valores provenientes das análises das amostras coletadas, nos 

tempos 30 min, 60 min, 90 min e 120 min, utilizou-se a eq. 9 para determinação da 

quantidade adsorvida em cada um desses tempos, obtendo o valor de 0,057 mg.L-1 de EE2 

adsorvido ao final das duas horas. 

Para comparar os efeitos da adsorção com os da fotocatálise, foram compilados na Figura 

9, os dados da quantidade adsorvida, obtidos no ensaio de adsorção e da análise após a 

fotocatálise com TiO2 - 0,2 g.L-1.  

Figura 9 – Comparação da degradação de EE2 por meio da fotocatálise aos efeitos da adsorção 

 

Nota-se que o processo fotocatalítico exerce uma influência muito mais significativa na 

remoção do EE2 quando comparado com a adsorção. Com relação a possibilidade de 

retenção do EE2 no filtro, utilizado para filtração das amostras após o tratamento utilizando 

TiO2, foi preparada uma solução de concentração 5 mg.L-1 e parte dela foi submetida a 

filtração. As duas amostras, filtrada e pura, foram levadas para o HPLC onde verificou-se 

que aproximadamente 4,6 % do EE2 ficou retido no filtro. 

A partir dos resultados dos ensaios de adsorção no papel filtro e no TiO2 pode-se notar que 

quantidades pouco significativas, quando comparadas à concentração de EE2 no afluente, 
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ficaram retidas no TiO2 e no papel filtro indicando que eles pouco interfeririam na eficiência 

final do reator. 

7 CONCLUSÃO 

A aplicação dos processos de fotólise, fotocatálise e ozonização fotocatalítica se mostraram 

eficientes da remoção do hormônio 17α-etinilestradiol em concentrações típicas do efluente 

industrial. Dentre esses processos, destaca-se que a maior remoção obtida, foi por meio da 

associação do catalisador TiO2, a uma concentração de 0,2 g.L-1, com o ozônio, chegando a 

90,8% de eficiência, em apenas 60 minutos e 99,2% ao final dos 120 minutos de tratamento. 

No que se refere a influência da concentração do catalisador na remoção do hormônio, 

verificou-se que o aumento da massa resultou em uma diminuição da eficiência, 

possivelmente devido à elevação da turbidez aparente da solução, resultando em uma 

dificuldade de ativação das partículas de TiO2 pela luz UV. Por outro lado, a diminuição da 

massa fez com que essa eficiência diminuísse, como já era esperado. Dessa forma, a 

concentração ótima, determinada para as condições em que esse experimento foi realizado, 

foi a de 0,2 g.L-1de TiO2, apresentando a maior eficiência de remoção 91,27%. 

Também foi possível atestar a eficiência dos processos fotocatalíticos através do ensaio de 

adsorção e da análise de retenção de partículas de EE2 no filtro. Ambas as análises 

demonstraram que esses dois processos não são significativos na remoção do referido 

hormônio quando comparados com a fotocatálise. 

Portanto, a aplicação dos processos oxidativos avançados para a remoção do hormônio 

sintético 17a-etinilestradiol trouxe resultados promissores, tornando-se uma promissora 

alternativa para a eliminação desse poluente do meio biótico evitando prejuízos à saúde 

humana e animal. 
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